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 : مشكلة البحث
أصددبحت تقنيددات االتصددال ونقددل المعلومددات رافدددا  أساسدديا  وركنددا  مهمددا  فددي بندداء منظومددة اإلنسددان 
االجتماعيددددة واالقتصددددادية والسياسددددية والثقافيددددة فددددي ظددددل التحددددوالت والتطددددورات المعرفيددددة فددددي هددددذا 

تطدددورات العصدددر، حيدددث شدددهدت المجتمعدددات اإلنسدددانية خدددالل العقدددد األخيدددر مدددن القدددرن الماضدددي 
متسارعة ومتالحقة لتكنولوجيدا االتصداالت والمعلومدات ممدا سداهمت فدي تسدهيل إمكانيدة التواصدل 

التدي  Internet اإلنساني والحضداري ولعدل أهمهدا يتمثدل فدي شدبكة المعلومدات العالميدة  اإلنترندت
 ت عددددب أبددددرز مددددا توصددددل إليدددده العلدددم الحددددديث ويعددددد كددددذلك مددددن أهدددم اإلنجددددازات البشددددرية فددددي عصددددر

 . (0)المعلوماتية
لقدددد أدخلدددت شدددبكة اإلنترندددت كوسددديلة اتصدددال متطدددورة جددددا  معهدددا جملدددة مدددن التفددداعالت السدددلوكية و 

الثقافية المرتبطة بها والتي كان لها أثارها الواسعة على الصعيد الفردي واألسري والمجتمعي، وقدد 
تماعيددة التددي أثددرت وبشددكل أدى هددذا إلددى شدديوع أنمدداط جديدددة ومتزايدددة مددن السلدوكيدددات والقدديم االج

 .(7)واسع في عملية التفاعل االجتماعي،  سواء على المستوى الفردي أو الجماعي
 بيئدددةبهدددذا الخصدددوص، أن  هنددداك خصدددائص عديددددة تجعدددل مدددن اإلنترندددت  "حلمـــي ســـاري"وأشـــار 
مروندة  مفضلة عن غيرها من الوسائل وتتمتع بجاذبيدة مرتفعدة بدين كدل مسدتخدميه وهدي افتراضية

 .(0)تخدامه وسهولة الدخول إلى أي موقع من المواقع المتنوعة التي يريدها مستخدموهاس
السدددرعة المتزايددددة والفائقدددة والمسدددتمرة التدددي تددددور بهدددا اليدددوم عجلدددة تطدددور تكنولوجيدددا  إن 

االتصاالت والمعلومات دفعت العالم إلى االنتقدال مدن المجتمدع الصدناعي إلدى مجتمدع المعلومدات 
معلومددات والتكنولوجيددا متعددددة الوسددائط جوانددب الحيدداة كافددة فددي التجددارة والسياسددة لتعصددف ثددورة ال

والتربيددة والتعلدديم إلددى التسددلية واأللعدداب ومددن الوسددائل االتصددالية التددي ميددزت هددذا العصددر وأحدددثت 
القدر األكبر من التأثير والتغيير شبكة االنترنت العالميدة التدي تختلدف كثيدرا عدن وسدائل االتصدال 

عددد مسدتعمليها أو أثارهدا وتأثيراتهدا علدى  أو خددماتهاأو  مدن حيدث اسدتعماالتها سبقتها سواء   التي
مختلف المجاالت وقد قامت باختزال كل الوسائل اإلعالمية واالتصالية األخرى واحتوائها، فديمكن 

 لدوليدةاليوم من خاللها االطالع على كل صحف وجرائد العالم، ومشاهدة كل القنوات التلفزيونية ا
و االستماع  لكل القنوات اإلذاعية، ويمكن كذلك االتصال مع اآلخرين مهما كان مكدانهم فدي كدل 
أنحدداء الكددرة األرضددية التددي يتددوفر فيهددا الددربط بالشددبكة العنكبوتيددة، إلددى غيددر ذلددك مددن المجدداالت 

ثدورة  م يعديشاألخرى التي لحقها تأثير االنترنت ووسائل االتصال المختلفة والتي جعلت عدالم اليدو 
جديدة من ندوع خداص فاقدت فدي إمكاناتهدا وآثارهدا كدل مدا حققده اإلنسدان مدن تقددم حضداري خدالل 
وجوده على األرض، فالتقدم الحاصل فدي النصدف الثداني مدن القدرن العشدرين قدد يعدادل كدل الفتدرة 

ذا كاندت وسدائل اإلعدالم األ خدرى السدابقة التدي عداش فيهدا اإلنسدان وتعدوض كدل مدا توصدل إليده وا 
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مددن هددذا التغييددر والتددأثير علددى حيدداة األفددراد فددان االنترنددت عندددما  كبيددرا   مجتمعددة  قددد أحدددثت جددزءا  
ظهرت قد تجاوزت كل هذه الوسائل وأصبح تأثيرها يعدادل بدل يتجداوز تدأثير كدل الوسدائل األخدرى 

تاحتهددا لخدددمات واسددتعماالت متعددددة لددم تكددن موجددودة مددن ق بددل  نظددرا لتميزهددا بخصددائص كثيددرة وا 
 mondial et) كونيـة وعالميـة  فشبكة االنترنت ليست كغيرهدا مدن وسدائل اإلعدالم فهدي 

universel)   ومتاحددة لكددل األفددراد دون اسددتثناء، صددغيرهم وكبيددرهم ذكددرهم وأنثدداهم والشدديء
المهم الذي جعلها تتميز عن وسائل اإلعدالم األخدرى، هدو طابعهدا التفداعلي فالمسدتعمل يمكنده أن  

 .(8)مضمونها، ويضيف أو يغير أي شيء ويمكنه أن يختار الخدمة التي يشاءيشارك في 
الددى طددرق اسددتخدام  اإلنترنددت وعالقاتدده بالحيدداة  (5)(7100)كــروات ورخــرين  وقددد اشددارت دراسددة 

االجتماعية والنفسية ، وأشارت نتائجها إلدى أن هنداك دالئدل يمكدن االعتمداد عليهدا ضدمن دراسدات 
مي اإلنترنددت يصددبح لددديهم تقلددص فددي الدددعم االجتمدداعي وفددي السددعادة إحصددائية وهددي أن مسددتخد

 ويزداد لديهم الشعور باإلحباط واالبتعاد عن األنشطة االجتماعية المحيطة بهم. 
تاحة الوصول لخدماتها المتعددة من أهم العوامل التي        وتعتبر هذه السهولة في االستعمال وا 

امة من المستعملين بكل الفئات والمستويات الثقافية جعلت شبكة االنترنت تستقطب نسبة ه
والعلمية وفي الحقيقة فإن استعمال هذه الوسيلة االتصالية الحديثة يختلف عن استخدام وسائل 
اإلعالم األخرى فالفرد بإمكانه أن يقضي أوقاتا طويلة دون أن يشعر أمام الحاسوب ألن 

 منتديات المحادثة االلكترونيةو ركات البحث االنترنت تقدم عدة خدمات تجلب االهتمام كمح
البريد االلكتروني، إلى غير ذلك من و  (social mediaمواقع الشبكة االجتماعية )و  والمدوناتو 

التطبيقات باإلضافة إلى توفيرها كل وسائل اإلعالم التقليدية كالصحف والمجالت االلكترونية 
 .(6)بات االفتراضيةوالبث اإلذاعي والتلفزيوني على الشبكة والمكت

بات يطلق عليه ما  وقد أدى االستعمال المفرط لشبكة االنترنت وخدماتها المختلفة الى     
حدوث عدة أثار على األفراد المستعملين وعلى المستوى العام ل األمر الذى أدي "ادمان اإلنترنت"

 .(2)للمجتمع، سواء كانت أثار اجتماعية، نفسية، أخالقية، أو ثقافية
ومنذ بداية التسعينات انتشرت المجتمعات االفتراضية بفضل آالف الشبكات ويعود ذلك  

( ألف شبكة فى أكثر من 5222ووصلت حينه إلى حوالى ) (TCP/IP)لتطبيق نظام تروتوكول 
   (8)( دولة36)

ات وتال ذلك قيام وكالة الفضاء األمريكية والوكالة األمريكية للطاقة بالمساهمة فى تقديم خدم
ونتيجة  ( NSINET-ESNET) تبادل ونقل المعلومات عبر ممرين إضافيين أطلق عليها 

لذلك استقطبت هذه الشبكة عددا  كبيرا  من مراكز المعلومات مما أدى إلى زيادة عدد الشبكات 
 (8)مستخدم  322.222شبكة يستخدمها أكثر من  85222حتى وصلت إلى 
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كي للدراسات أن عدد المشتركين بلغوا فى نهاية عام حيث أفاد مكتب )داتا كريست( األمري
( 112ال يتجاوز ) 2228( ميلون مشترك فيها كان مستخدميها فى عام  128إلى ) 2211

 (12)( دولة فى العالم 75مليون مشترك ومنتشرة فى أكثر من )
وات على ( بعنوان   مقاهي االنترنت: بعد مرور سن2211وفى تقرير )جريدة الجزيزة السعودية، 

من الطالب والطالبات ينظرون إلى المجتمعات  %65دخول الخدمة فى المملكة ذكر أن  
يرون أن غالء األسعار هى العائق الوحيد  %22االفتراضية على أنها من الضروريات، و أن 

من الشباب يفضلون زيارة مقاهي االنترنت خالل عطلة نهاية  %82النتشار استخدامها، وأن 
 (11)ساعات للفرد الواحد  3اء  ويعملون فى المتوسط قرابة األسبوع مس
شخص   )12222222، تم حصر أكثر من )2212ووفقا  لتقرير وزارة الثقافة عام  

من الشباب الذين تتراوح  % 72يعمل فى مجال المجتمع االفتراضي، ويرتاد مقاهي االنترنت 
لجامعية، حيث أصبح عدد مستخدمى منهم فى المرحلة ا %54عاما ، و 32/  18أعمارهم بين 

، وعدد مستخدمى 2216عن عام  %46مليار شخص بنسبة  3.418االنترنت فى العالم 
مليون عن السنة الماضية  218بزيادة +  % 31مليار بنسبة  2.327السوشيال ميديا فى العالم 

ر بشكل ال االمر الذى جعل استخدام تلك الشبكات بات استخدام مرضى يؤث (07) %12بحوالي 
ريب فيه على الشباب فى مختلف جوانب حياتهم ، االمر الذى أكدته العديد من الدراسات ، 

االستخدام المرضي الى أثر  (00)(7100) (.Niemz et.alنيميز وزمالؤه ) دراسةحيث تشير 
ة أن طلبة الجامع وأكدت أهم نتائجها علىدى طلبة الجامعة وارتباطه باحترام الذات للالنترنت 

وحول انعكاس استخدام   جل الدعم االجتماعي.أيستخدمون اإلنترنت في كثير من المواقف من 
نما تختلف   اإلنترنت على المشاركة االجتماعية فقد أشارت نتائج الدراسة بأنها ليست محددة وا 

 من فرد آلخر. 
 اإلدمدان ةظداهر  علدى الضدوء إلقداء هددفت إلدى والتدى (08)(7100)  الحمصـي روال دراسدةوكذلك 
 الوضدع الجدنس،( متغيدرات معرفدة و االجتمداعي التواصدل بمهدارات وعالقتهدا اإلنترندت علدى

 وكاندت التحليلدي، الوصدفي المدنهج علدى الباحثدة واعتمددت،  )العلمدي التخصدص االقتصدادي،
 الدراسة وتوصلت (االجتماعية العالقات ومقياس االنترنت إلدمان مقياس)عن عبارة البحث أدوات
 :إلى
 االجتماعي التواصل ومهارات اإلنترنت على اإلدمان بين اإحصائي   دالة ارتباطية عالقة وجود - 

 .األخرى للنشاطات أقل وقتا   يخصص الفرد تجعل اإلنترنت الستخدام طويلة فترات فالجلوس
 التنشئة طبيعة إلى ذلك ويعود الذكور من أكثر اإلنترنت باستخدام يتعلقن اإلناث أن  -

 .مجتمعاتنا في لإلناث ماعيةاالجت
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لوصف األماكن التي يقطنها الناس في بيئات   ”العالم االفتراضي“يستخدم عادة مصطلح و 
سطة الكمبيوتر والتي من الممكن أن تتفاعل مع األشياء واآلخرين عبر النص والصوت ابو 
لخيال األدبي والحركة أو صور الكمبيوتر. ويمكن االطالع على أصولها في كثير من روايات ان

فضال عن الكثير ممن يحملون بأفالمهم و رواياتهم فكرة التركيز على تعزيز التواصل االجتماعي 
يحدث هذا التفاعل في كثير  و أن يتحقق عن طريق التكنولوجيا الرقمية بين الناس والذي يمكن 

مثيل هوية و الذي يصف األداة التي توظاف لت Avatar" من األحيان عن طريق صورة رمزية 
 المستخدم، بغض النظر إذا ما كانت هذه الهوية لديها أي تشابه و الشخصية في العالم الحقيقي.

والحقيقة أن المواقع االلكترونية بقدر ما توفره من فرص افتراضية لعالقات واقعية و حقيقية، 
ية عن العالقة لكنها قد تواجه بعض العقبات الثقافية التي تنشأ من اختالف العالقة االفتراض

الحقيقية، فالعالقة بين شخصين على اإلنترنت قد ال توفر تعريفا  بالشخص وجها  لوجه و بالتالي 
نقل التأثير الكيميائي للشخصيات التي قد تنسجم أو تختلف بناء على اللقاء إلى فهي تفتقد أيضا  

ها كاميرات أجهزة الشخصي الواقعي.. ولكن حتى هذه المشكالت أصبح لها اليوم حلول توفر 
( التي قد تنتقل بالحوار بين األطراف المعنية من منطقة الدردشة ويب كامالحاسوب اآللي )

 .(05)النصية إلى الحوار بالصوت والصورة
 التعدرف إلدى دفتهد والتدى(06)( 7100)الغامـدي ومحمـد العـزب سـهام دراسدةوهدو مدا تتفدق معده 

 المعلومدات شدبكة عبدر الدردشدة غدرف اسدتخدام لدىع المترتبدة واآلثدار والددوافع األنمداط علدى
 :إلى الدراسة وتوصلت)والدخل الدراسي والمعدل العمر( بمتغيرات وعالقتها

 مدن تدراوحي اسدتخدامهاو  االجتمداعي للتواصدل الفعالدة األسداليب أحدد هدي الدردشدة غدرف أن - 
 .لالستخدام لالمفض الوقت هي المساء وفترة لجنسينل يوميا ساعات 3 من أقل إلى ساعة

 بالنسدبة الفدراغ وقدت وقضداء التسدلية كاندت الدردشدة غدرف مسدتخدمي من األعلى النسبة دوافع  -
 .الذكور لدى الفراغ وقت لقضاء % 38 و للتسلية % 46,7 بلغت فقد للجنسين،

 غرف عبر األصدقاء مع مشتركة واهتمامات متوسطة عالقات تربطهم المستخدمين غالبية أن - 
 مدع الحدوارات فدي الجدرأة نحدو اتجداه ولدديهم الحقيقدة قدول عددم إلدى يضدطرون وغدالبيتهمالدردشدة 
 . اآلخر الجنس

فدددي الددنظم االجتماعيدددة واالقتصدددادية  علدددي اسددتخدام المجتمدددع االفتراضدديونظددرا  لالعتمددداد المتزايددد 
 اعهدددركيدددزة أساسدددية وزادت م تمدددؤخرا  وأصدددبح اللمجتمدددع اإلنسددداني، فقدددد تزايددددت أهميدددة اسدددتخدامه

قدددراتنا المعلوماتيددة والتفاعليددة، ويصدداحب ذلددك أن العالقددات غيددر ثابتددة ومددن الصددعب التنبددؤ فددي 
 .(02)تحديد آثار استخدامه في المدى البعيد

ويعدددب ظهددور المجتمددع االفتراضددي فددي العقددد األخيددر مددن القددرن الماضددي، يمتدداز بمزايددا وخصددائص 
ى، وقددد اسددتحوذ علددى حيددز كبيددر مددن اهتمددام اتصددالية يندددر وجددود مثيددل لهددا فددي أيددة وسدديلة أخددر 
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الشباب فدي المجتمدع بمختلدف سدماتهم االجتماعيدة، واسدتخدامه بشدكل متزايدد، واالعتمداد عليده فدي 
 .(08)حياتهم اليومية بطريقة الفتة للنظر

 الفيسدبوك اسدتخدام دوافدع علدى التعدرف إلدى(.0))7114  (عـام العتيبـي جـارح دراسدةواشدارت 
 ثدالث فدي التحضديرية السدنة وطالبدات طدالب حيدث شدملت اسدتخدامه، مدن ققهالمتح واإلشباعات

 البياندات لجمدع كدأداة واالسدتبيان االجتمداعي المسدح مدنهج علدى الباحدث واعتمد سعودية جامعات
 :إلى الدراسة وتوصلت

 يظهر و ،%77 بنسبة السعودية الجامعات وطالبات طالب بين بوك الفيس استخدام انتشار - 
 .عليه التعرف في واألصدقاء هلاأل تأثير
 فدي األول وكدذلك بدوك الفديس السدتخدام دفعهدم فدي األول والمشداركة الفضدول دافدع كدان  -

 .استخدامه من المتحققة اإلشباعات
 اإلعالميدة الوسدائل تحققده ال مدا الشخصدية علدى تدأثيره فدي بدوك الفديس تحقيدق العيندة أكددت

 .األخرى اإلعالمية للوسائل استخدامهم على كبو  الفيس استخدام تأثير األخرى، وكذلك
 فدي ندتر اإلنت يسدتخدمون الشدباب أن إلدى نتائجهدا أشدارت(71) ( ,2010wangدراسـة )وكدذلك 
 في دور لالنترنت أن النتائج أوضحت كما البعض، بعضهم مع والتفاعل للتواصل اليومية حياتهم
 المجتمعدات فدي شداركةمال أن إلدى نتائجهدا أشدارت، هداجرينمال الشدباب بدين الثقافدات تعزيدز
 االجتمداعي السدلوك علدى والتدأثير االجتماعيدة األعضداء ويدةه تطدوير علدى تسداعد اضديةر االفت

 لديهم.
 اسدددتخدام الشدددباب علدددى أشدددكال  (70)م(.711عبـــدالرحمن الشـــامي ) كمددا اكددددت دراسدددة  

إلنترندت مدن قبدل أفدراد الجامعي اليمني لالنترنت وقد توصلت أهم نتائجها إلى أن استخدام شدبكة ا
بدددددافع الحصدددول علدددى المعلومددددات واسدددتخدام البريدددد االلكترونددددي ثدددم لقدددراءة الصددددحف  كدددانالعيندددة 

ن أهدم اتجاهدداتهم نحدو مندافع اسددتخدام اإلنترندت فقدد اتسددمت بااليجابيدة وبخاصدة مددا عدوالمجدالت و 
لتواصدل مددع العددالم ليتعلدق بكونهددا مدن أهددم الوسددائل المسداعدة فددي إنجدداز األبحداث العلميددة ووسدديلة 

 الخارجي ووسيلة ثقافية إلجراء حوارات عالمية ووسيلة لمعرفة أهم ما يحدث في العالم.
ومددن اإلقبددال الالمحدددود مددن قبددل  المجتمددع االفتراضددى وعلددى الددرغم مدددن األثددر المتنددامي السددتخدام

لت دراسة المشكالت الشباب الجامعي على استخدامه وتأثيراته المختلفة على البناء االجتماعيال زا
قلدة مدن خدالل الناتجة عنه محدودة وخصوصا  في مدى تدأثيره علدى العالقدات االجتماعيدة  واآلثار

لددددى فئدددة مدددن أكثدددر الفئدددات  االنتمددداء والمواطندددة واالنفصدددام الفكدددرى وانعددددام المسدددئولية االجتماعيدددة
ـــي كوهدددى فئدددة الشدددباب ويتفدددق مدددع ذلدددك دراسدددة كدددل مدددن  االجتماعيدددة اسدددتخداما  لددده ـــونج  –مبرل ي

(Young( )711.)(77)  الشددددباب الجددددامعى البيئددددات دمددددان الددددى تحديددددد  أهددددم اآلثددددار السددددلبية إل
يدرتبط بكثيدر مدن اآلثدار السدلبية  البيئدات االفتراضدية ، وتوصلت الدراسة إلدى أن إدمدان االفتراضية
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المشداعر، مثل: االنسحاب والتقوقع حول الذات، وقطع اتصاله بمجتمعه حتدى أسدرته، مدع جفداف 
غتددراب والعزلددة االجتماعيددة، وبينددت الدراسددة بددأن طلبددة الجامعددات هددم األكثددر تددأثرا  ويددؤدي إلددى اإل

لى تغيبهم عن الدراسة، والكذب علدى األهدل،  وتعلقا  باإلنترنت مما يؤثر على مستواهم الدراسي، وا 
 نسحاب من البيئة االجتماعية. واإل
 طلبدة مدن عيندة آراء اسدتطالع الدىالدراسدة  هددفت والتـى (70)(.711دراسـة فـايز المجـالي )و 

 االجتماعيدة التدأثيرات إبدراز حيدث مدن اإلنترندت اسدتخدام ظداهرة واقدع تحليدل إلدى مؤتده جامعدة
 الكشف و المبحوثين، من عينة نظر وجهة من الجامعي الشباب فئة على استخدامه عن المترتبة

 االجتماعيدة، متهعالقدا علدى تأثيراتدهو  اإلنترندت لسدلوك مسدتخدمي العامدة الخصدائص أهدم عدن
 :إلى الدراسة وتوصلت

 لالنترنت الطالب استخدام حالة في يزداد االجتماعية العالقات على اإلنترنت استخدام أثر أن - 
 اآلخرين، بمشاركة إلنترنتا أمام وقتهم الطلبة قضاء حال في األثر هذا يتناقص حين في بمفرده
 علدى اإلنترندت اسدتخدام أثدر رتفدعإ اإلنترندت اسدتخدام سداعات دعدد زاد كلمدا أنده تبدين وكدذلك

 .االجتماعية العالقات
 اإلنترندت اسدتخدام أثدر انخفض الطلبة لدى الدراسي المستوى ارتفع كلما أنه الدراسة بينت كما- 

 العمدر ازداد كلمدا أنده حيدث العمدري للتوزيدع بالنسدبة الحدال وكدذلك االجتماعيدة، العالقدات علدى
 الشدهرية الددخول بمسدتوى يتعلدق وفيمدا االجتماعيدة العالقات على اإلنترنت استخدام أثر انخفض
 أثدر انخفدض الطلبدة ألسدر الشدهري الددخل ارتفدع كلمدا أنده الدراسدة نتدائج بيندت فقدد الطلبدة ألسدر

 .لديهم االجتماعية العالقات على اإلنترنت استخدام
 األطروحة مختلفتان، أطروحتان فيه تصطدم موضوعا   المجتمع االفتراضي شكلي الصدد هذا وفي

الزمدان  عوائدق علدى والقضداء والمعرفدة االتصدال لتبدادل فرصدة المواقدع هدذه فدي تدرى: األولـى
 كمدا جديددة، اجتماعيدة عالقدات وتنشد  تفداعلهم درجدة مدن وترفدع النداس تقارب في فتزيد والمكان

 بينمدا واالقتصدادية التجاريدة لمبدادالتوا التعدامالت فدي اإلجدراءات مدن ئال  هدا اقددر   تختدزل نهداأ
تمثدل و  االجتماعيدة، العالقدات علدى الحقيقدي الخطدر مصددر تشدكلفتدرى أنهدا  :  الثانيدة األطروحة

 إلى تؤدي كما الثقافية، التقاليد مع القطيعة عوامل يحمل مجتمع إلي ميالد تؤدي إذ كارثية نظرة
 اقتحمدت قدد االجتمداعي التواصدل وسدائل أن ءهدؤال ويدرى االجتماعيدة الحيداة نسديج وتفكدك العزلدة
 .األسرة داخل والتواصل التفاعل فرص من قللت بحيث العائلية الحياة

 أن إلى نتائجها توصلت التي Jeng Wu & Tsang,  (78) )2008 (دراسةويؤكد على ذلك 
 شاركةملا على وتشجيعهم واقعمال ذهه مع تفاعلهم تدعم اضيةر االفت المجتمعات في األعضاء ثقة
 االجتماعيدة والقيمدة اضديةر االفت المجتمعدات فدي الجماعة حجم بين قةعال وجود إلى أنشطتها في
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 أن حيدث اضدير االفت المجتمدع فدي شداركةموال الندوع بدين قدةعال هنداك وأيضدا   خاللها من وجهةمال
 .اإلناث من أعلى الذكور مشاركة

 اضيةر االفت المجتمعات خصائص مهأ  أن إلى (75)(7100) حجازي هدي محمودوأشارت أيضًا  
 بدينو  علومداتمال وشدبكة اآللدي الحاسدب علدى تكوينهدا فدي تعتمدد إنسدانية تجمعات أنها في تتمثل
 هبد يقوم الذي الدوركما أن  والقواعد القيم من مجموعة األعضاء سلوك يضبطو  تفاعالت اهأفراد
 مسداحة علدى تعتمدد ال و بسدرعة أعضدائها عدد يتزايدو  تطوعي وه اضير االفت المجتمع في الفرد

 أن إلى أشارت كما، الحقيقية المجتمعات تحاكي اضيةر االفت المجتمعات أن إلى وأشارت، جغرافية
 وأن الشباب، من مه االنترنت شبكة على اضيةر االفت المجتمعات في ومشاركة ترددا   الفئات أكثر

 إلدى الدراسدة أشدارت كمدا اضديةر فتاال المجتمعات في مشاركة اإلناث من أكثر مه الذكور الشباب
 فدي المجتمدع تنظديم معهدا تتعامدل التدي المجتمعدات أحدد اهداعتبار  يمكدن اضيةر االفت المجتمعات أن

 .االجتماعية الخدمة
ويالحدددظ مدددن خدددالل مشددداهدة األنمددداط السدددلوكية االجتماعيدددة علدددى أرض الواقدددع، بدددأن هنددداك زيدددادة 

قباال  مرتفعا  ألعداد الناس، وم ن مختلف فئات المجتمع المستخدمين لإلنترنت، وبخاصة مستمرة وا 
قد يصدل اسدتخدامهم إلدى درجدة اإلدمدان، ممدا قدد يدؤثر علدى السدلوك اإلنسداني و فئة الشباب فيهم، 

وشبكة العالقات االجتماعية وطرق التفكير في التعامل مع متغيرات الحياة والذي من شأنه تعزيز 
ماعية وقيم العمل الجماعي المشترك الذي يمثل عنصدرا  هامدا  فدي القيم الفردية بدال  من القيم االجت

 .(76)ثقافة المجتمع
 فدي االجتمداعي التفاعدل حددودالدى التعدرف الدى (72)( .711)أمـين رضـادراسـة وقـد اشـارت 
 تمعداتلمجا مدن ندوعين الدراسدة علدى طبقدت وقدد،  اإلنترندت شدبكة علدى االفتراضدية المجتمعدات
 وتبادل واالجتماعي الثقافي التفاعل على تقوم التي تلك :أوالهما إلنترنتا شبكة على االفتراضية

 (النشدطة مثدل والمشداركة والتعليدق باإلضدافة لمسدتخدميها تسدمح مواقدع عبدر واآلراء األفكدار
 االفتراضدية المجتمعدات هدي الثداني والندوع،  )بدوك الفديس الدردشدة، غدرف المددونات، المنتدديات،

 خدالل مدن الواقعي العالم محاكاة تحاول التي اإللكترونية المواقع وهي  يبالو  شبكة على الكاملة
مدن بيدع  حيداتهم تفاصديل ممارسدة مدن تمكدنهم المسدتخدمين أمدام المتعددة من الخيارات عدد إتاحة
 )اليفلدي جوجدل مجتمدع اليدف، سدكند( مثدل وغيرهدا الطدائرات عبدر والسدفر مالبدس وارتدداء وشدراء

 هتميدز  التدي العامدة والسدمات اإلنترندت فدي االفتراضدية تمعداتعرف علدى المجواستهدفت الدراسة الت
 أن يمكدن مدا وحددود نمدط كدلو  اإلنترندت علدى تمعات االفتراضيةلمجا أنماط على التعرفوكذلك 
 . المجتمعات هذه سكان بين وثقافية اجتماعية تفاعلية عالقات من تقدمه

ددو  ا و ثددورة تكنولوجيددة عارمددة تددروج لهددا ا متنامي ددا معرفي دديعدديش الشددباب فددي مجتمعاتنددا الناميددة انفتاح 
أدوات الدعاية المنتشرة حول العالم بما يخدم أهداف مروجيها من جهة و بما تحققه من فائدة تعز 
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زاء هدددذا التسدددارع المعرفدددي و النقلدددة الحضدددارية المعلوماتيدددة واإلنفتددداح  ،بسدددواها مدددن جهدددة أخدددرى  وا 
وعاداتددده وتقاليدددده أصدددبح مدددن العسدددير علدددى مجتمعدددات محافظدددة  الالمحددددود علدددى العدددالم بثقافاتددده

كمجتمعاتنا ضبط مدخالت ومخرجات جيل من الشباب تربى على غياب الرقابة التي كانت أكثدر 
 (74)قابلية للتطبيق قبل هذا العصر

ن وأهم مراحله العمرية نظدرا  لمدا فيهدا مدتعتبر مرحلة الشباب من المراحل الهامة في حياة اإلنسان و 
نمددا تعددود علددى  طاقددات هائلددة يمكددن اسددتثمارها وتعددود بالفائدددة العظيمددة لدديس علددى الشددباب أنفسددهم وا 

ت علدى اهتمدام كبيدر مدن ز المجتمع بأكمله ونظرا  لطبيعة الخصدائص المتنوعدة لهدذه الفئدة فقدد اسدتحو 
دعدددت إلدددى االهتمدددام التدددى مختلدددف التخصصدددات والمعدددارف العلميدددة بدددل حظيدددت باهتمدددام األديدددان و 

عتمدداد أي أمددة بصددفة رئيسددية علددى جهددده وفكددره حتددى ينددوء بحمددل المسددئولية بالشددباب وتحصددينه إل
 الحياة بجانب أولى األمر في حاضر األمة ويتم إعداده لتولى القيادة في المستقبل في جميع مناحي 

ولقدددد بدددذلت محددداوالت كثيدددرة لتحديدددد وتعريدددف الشدددباب وكدددان االتفددداق علدددى اختيدددار مفهدددومين أكثدددر 
أمددا ، أحدددهما يددرى أن الشددباب مرحلددة عمريددة محددددة بددين مراحددل العمددر نتشددارا  بددين المشددتغلين:ا

المفهددوم اآلخددر فيددرى أن الشددباب حالددة نفسددية مصدداحبة تمددر باإلنسددان وتددرتبط بالقدددرة علددى الددتعلم 
ومرونة العالقدات اإلنسدانية والمفهومدان يدرتبط كدل منهمدا بداآلخر بدل مدن الصدعوبة فصدل أحددهما 

 (.7)اآلخرعن 
في هذا العصر إلى كم هائل من المعلومدات  مدن مصدادر متعدددة يصدعب الشباب يتعرض حيث 

حصدددرها وبالتدددالي عددددم التعامدددل الصدددحيح مدددع األنظمدددة واآلليدددات الحديثدددة  مثدددل وسدددائل االتصدددال 
الحديثددة التددي تنتشددر وتتطددور بصددورة يصددعب مالحقاتهددا وشددبكة المعلومددات الدوليددة)اإلنترنت( ومددا 

بط بها من عناصر مثل الروابط والمواقع االجتماعية)كالفيس بوك(ويترتب على ذلك العديد من يرت
  (01)اآلثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي

 

 اآلثدارهددفت الدراسدة الدى التعدرف علدى  والتدى (00)(.711خضـر) نيرمـيدراسـة  ويتفق ذلك مع
 عيندة علدى وطبقدت االجتماعيدة الشدبكات مواقدعل المصدري الشباب الستخدام واالجتماعية النفسية
 البريطانيدة، والجامعدة القداهرة جامعدة فدى الجدامعي الشدباب مدن بوك الفيس مستخدمي من عمدية
 لموقددع الشددباب اسددتخدام دوافددع علددى التعددرف هددو الرئيسددي للبحددث الهدددف وكددان

 :مايلي إلى احثةالب وتوصلت، الموقع هذا يمارسونها في التي واألنشطة  Facebookالفيسبوك
 .الفيسبوك لموقع طالبال استخدام دوافع قائمة رأس على يأتي والترفيه التسلية دافع أن - 
 يمارسها التى األنشطة قائمة رأس على تأتي باألصدقاء الخاصة الصور ألبومات مشاهدة أن - 

 المبحوثين .
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 بدين االجتمداعي التفاعدل نأ علدى البريطانيدة والجامعدة القداهرة جامعدة طدالب مجموعة اتفقت - 
 والتعامدل الحياتيدة والخبدرات الشخصية المهارات تنمية إلى يؤدي الفيسبوك موقع عبر األشخاص

 علدى والتعدرف يجدرى مدا ومواكبدة األصددقاء مدع التواصدل الفيسدبوك مزايدا أهدم ومدن اآلخدرين، مع
بداء الماضى بأصدقاء العالقات وتجديد األصدقاء مزاج  .الحر الرأى وا 

أثدر اسدتخدامات   بتحديدد(  07)(Kraut et al.( ).7101وت وزمالئــه )ادراسة كر واهتمت كذلك 
ومن أهم نتائج الدراسدة هدو أن اسدتخدام   اإلنترنت على التفاعل االجتماعي والصحة النفسية للفرد

اإلنترندددت المتزايدددد يدددؤثر وبشدددكل كبيدددر علدددى مسدددتوى االتصدددال والمشددداركة مدددع أفدددراد األسدددرة داخدددل 
كددذلك بينددت الدراسددة  لمنددزل ويقلددل مددن مقدددار التواصددل االجتمدداعي فددي المحدديط الددذي ينتمددون لدده ا

بدددأن كثدددرة اسدددتخدام اإلنترندددت والجلدددوس أمامددده لسددداعات طويلدددة يدددؤدي إلدددى حددداالت مدددن االكتئددداب 
 والوحدة االجتماعية.

 ائدمد المرحلدة تلدك فدي فالشداب الهويدة عدن البحدث مرحلدة أنهدا الشدباب مرحلدة خصدائص ومدن
 الشدباب سدلوك علدي تدأثير لده الهويدة عدن البحدث ، ويعتبدرالمجتمدع فدي دورة ماهيدة عدن التسداؤل

 رؤيدة بلدورة وشدعوبنا أمتندا علدي اليدوم نعيشده الدذي التحددي ويفدرض، الهويدة بأزمة يسمي ما وهذا
 من العربية هويتنا علي الحفاظ كيفية :وهما المعادلة طرفي نحقق أن خاللها من نستطيع خاصة
 اإلنسانية المعرفة ثمرات من لنستفيد حولنا من العالم علي الوقت نفس في االنفتاح وكيفية ناحية،
 إذ الشدباب حدال عليه يكون قد ما هو الوضع وهذا،  من ناحية أخرى هويتنا بفقد نغامر أن دون
 يؤثر قد مما المختلفة، بوسائله الثقافي وللغزو الحديثة للتقنيات تتعرض المجتمع في فئة أكثر هم

 عصدري هو ما وبين بوعي ومدرك أصيل هو ما بين التوازن عدم إطار في وقيمهم هويتهم على
 (00)انبهاري بشكل ومدرك

 السدلوك وقولبدة الدذوق وتنمديط الخيدال وتوجيده القديم نظدام علي التشويش االختراق ثقافة وتستهدف
د تفدرض بحيدثلددى الشدباب   البنيدة لتشدويه فعالدة آليدة صدبحوت سدوقية اسدتهالكية أو سدطحية اقيم 

دخدال قضداياه، عدن وعزلده اإلنسدان تغريب إلي يقود مما التقليدية  فدي والتشدكيك لديده، الضدعف وا 
 المسيطرة والنظم للقوي نهائي ا إخضاعه بهدف وذلك واأليديولوجية، والقومية الدينية قناعاته جميع
 . (43)ية الكون القرية علي
 نفسه يري أن وفرديته لهويته قوي إحساس واكتساب تكوين ستطيعي حتى للشباب الضروري ومن
 ذاتده يددرك وأن والميدول، واالهتمامدات القديم مدن الكثيدر فدي أقرانده مدع اشدتراكه رغدم متميدز ا فدرد ا

 وذات اليدوم بشخصدية شدبيهة األمدس شخصدية أن أي ، الدزمن عبدر ثابت دا شديئ ا بكونهدا الشخصية
 تبندي محداوالتهم عندد الشدباب عندد الهويدة مشدكالت وتظهدر المسدتقبل بشخصدية قويدة عالقدة

 . (05) بهم خاصة ومعتقدات قيم واكتساب
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 للهويدة مسدتويات ثدالث وجدود إلى العلماء ويشير والدراسية المهنية لرغباتهم اختيارهم عند وكذلك
 :(06)هي
 وهذا الجماعة فسن فى اآلخر مقابل أنا هو ومستقلة متميزة كينونة هوو  الجماعة داخل الفرد)أ( 

 .الفردية بالهوية إليه يشار ما هو المستوي
 الهوية إلى يشير المستوي وهذا غيرها عن يميزها ما منها ولكل األمة داخل الجماعات )ب(

 .الجماعية
 .القومية أو الوطنية الهوية عليه يطلق المستوي وهذا األخرى، األمم إزاء الواحدة األمة)ج( 

لدددى التعدددرف علدددي أهدددم وأبدددرز إ (02) 7106 ســـليمان ســـالم الخمســـان محمـــد دراسدددةوقدددد أشدددارت 
تأثيرات العولمة علي المجتمعات العربيدة عمومدا  ، والمجتمدع السدعودي بصدفة خاصدة ، وذلدك فدي 

الكشددف عددن تجليددات تلددك الهويددة الثقافيدده ، ومظدداهر الثبددات والتغيددر وكددذلك ، ضددوء هويتدده الثقافيدده
هدي  ليات إنتشدار العولمدةآأن  وقد توصلت أهم النتائج إلي،  وديللهوية الثقافية لدى الشاب السع

دوات أوالتددي تعتبددر  نترنددت والفضددائيات والهواتددف النقالددةتصددال الحددديث كاإلعددالم واإلوسددائل اإل
للعولمددة إيجابيددات وسددلبيات ، وتتركددز إيجابيددات العولمددة فددي نقددل التكنولوجيددات ، و للعولمددة الثقافيددة

أمدددا سدددلبياتها فتتركدددز فدددي تددددهور القددديم الثقافيدددة وانحدددالل ،  صدددال الحدددديثالحديثدددة ، ووسدددائل االت
 ن العولمة الثقافية هي تمكدين وسديادة القديم الغربيدة ،أكشفت نتائج الدراسة  كما،  الهويات الثقافية

  لي تأثير ثقافة العولمة علي الثقافات المحليةإمما يشير 
ـــاز محمـــد محمـــد  دراسدددة وكدددذلك ـــق  الب لدددى فددديس ب دددك، بعندددوان لغدددة الشدددباب ع (04) 7108توفي

يدددة الثقافيدددة لدددَديهم   علدددى تعدددرفالتمثدددل الهددددف الرئيسدددي للدراسدددة فدددي و وَعالقتهدددا بدددبعض أبعددداد اله و 
، فددي الَعيَاَنددة المختددارة، مددن طددالب ”كو فدديس ب دد”الشددباب علددى  االمسددتويات اللغويددة التددي يسددتخدمه

وَعالقدة  ،”كو  فديس بد”والثاني من المرحلة الثانوية، تطبيقا على ثالث من صفحات  الصفين األول
الرومنددة )أو الفَرنك وَأَربَددك(،  ذلددك بهددويتهم الثقافيددة إضددافة إلددى تقددديم تصددور مقتددرح لتوحيددد قواعددد

العربيدة التدي لديس لهدا مقابدل صدوتي فدي قرينتهدا  يحتدوي حدال لمشدكلة تضدارب مقدابالت الحدروف
غيدر النداطقين العربيدة مددن  مدن طدرق الرومنددة المتعدددة لتمكدين ال  بدد الرومانيدة سدعي ا إلدى تعميمهدا

واقتددراح إضددافة  سددليمة، وال سديما عنددد قددراءة القددرآن الكدريم، والسددنة المطهددرة مكتددوَبين بهدا قراءتهدا
وفددي لوحددات المفدداتيح الكمي يوتريددة  ( إلددى حددروف الهجدداء العربيددة، چ”، و”پ)”الحددروف المثلثددة 

، وقد توصلت اهم صحيحة  كما ت نطقحرفا منها أو أكثَر  هلضمان كتابة الكلمات المعربة المحتوي
نتائجهدا الدى أن اسدتخدام الشددباب للفديس بدوك يددؤثر علدى الحصديلة اللغويددة وبالتبيعيدة علدى الهويددة 

 . الثقافية

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%82%2c+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b2+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&criteria1=2.
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 الدنمط أو الثقافيدة والخصوصدية وأفكدارهم األفدراد سدلوك يبدرر الدذي النفسدي التكدوين هدى الهويدةف
 غيرها عن يميزها خاص بطابع وتطبعها ما ثقافة علي طرتسي والتي" الثقافية الذاتية" أو" الثقافي
 . العامة الثقافية الصيغة بنظرية (بندكيت روث) األمريكية العالمة أسمتها ما وهي
 الثقافيدة الهويدة بدين العالقدة علدى التعدرف علدى ضدرورة Virginia Schmied7100(0.)وأكد 
 الطدالب فدي الثقافيدة الهويدة تدأثير إلدى الدراسة نتائج خلصت و للمراهقين، الشخصي الحفز وبين

 .التغيير دائم الثقافية الهوية مفهوم وأن األسرية، والظروف الثقافي بالتبادل
 ونمدط الحيداة وأسداليب االجتمداعي النشداط وحصديلة مجمدوع هدي مجتمدع أي فدي فالثقافدة  

 عدن " الثقافيدة الذاتيدة " تعبدر وكدذلك ، العديش سدبل تسدهل أدوات مدن اإلنسدان يتخدذه ومدا القديم
 تددخل واحددة قضدية االثندين : أن حيدث مدن القوميدة الهويدة تشكيل في والمعاصرة األصالة جدلية
 . للشعوب الحضاري التكوين في

 بشدة علينا المطروح التحدي أصبح والحضارية الثقافية الهوية علي الحفاظ أن العلماء يري ولهذا
 التلفزيونية القنوات مئات تحمل التي الصناعية مارباألق تكتظ التي المفتوحة السماوات عصر في
 علدي للشدباب والوجددان الفكدر تشدكل مختلفدة تدأثيرات مدن عليده تنطدوي بمدا العدالم أنحداء كدل مدن

 . (81) للصراع نتعرض ال حتى االنتماء و الهوية عن البحث يستلزم بالخطر فاإلحساس السواء،
 التعدرف علدى الددور الدذى تقدوم بده وسدائل إلدى Cherian , S  7107 (80)دراسـة  وتشـير 
الراديددو والتليفزيددون فددى الحفدداظ علددى الهويددة الثقافيددة مددن خددالل التعددرف علددى بددرامج مثددل اإلعددالم 

 هى هذه البرامج ، ومدى إقبال الشدباب علدى بدرامج الراديدو والتليفزيدون معينه موجهة للشباب وما
علددى الشددباب،  ومدددى تددأثير هددذه البددرامج الموجهددة إلدديهم ومددا مدددى مددداومهتم علددى مشدداهدتها ،

ن أهم نتائجهدا أ وقد توصلت ،  الثقافية الهوية علىواالنفتاح على العالم من خالل وسائل اإلعالم 
ثير على هوية الشباب عن طريق نقل الواقع االجتماعى أالقدرة فى الت اوسائل االعالم الحديثة  له

 .ا بمشكالتهمهتمام  أ كثر أو  إلى الشباب
 اليدوم الجدامعي  شدبابال منهدا يعداني التي المشكالت من العديد واألبحاث الكتابات معظم جعوتر 
 إلي تدعو قيم من عليه ونشأ تربي ما بين الصراع يحدث حيث، لدية القيمي النسق اضطراب إلي

 مدن تعامالتده فدي يومي دا ويسدمعه يدراه مدا وبدين والقناعدة، واألماندة والصددق واإليثار والتواد التراحم
 والحصول الذات وحب الشخصية والمنفعة األثرة مثل السلبية القيم اعتناق إلى تدعو وآراء أساليب
 الواجبات أداء دون الحقوق علي

علدى  تعدرفال والتدى كاندت تهددف الدى Catarina Kinnvall  7107  (87)دراسة وقد أشارت 
 أهدم ورصدد عليهدا، والحفداظ هَويدةال تشدكيل تجداه المطلوبدة واألدوار بالمهدام الجامعدة قيدام واقدع

 ال الجدامعي التعليمدي النظدام أنإلدى  العولمة ظل في مستقبلها في الجامعة تواجه التي التحديات
 قلدة وأن الثقافيدة، الهَويدة تشدكيل فدي والمحليدة العالميدة السداحة علدى تطدرح التدي التحدديات يواكب



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 84 

 العدد السادس

 لتشدكي فدي سدلبا تدؤثر الهندسدة( -الطدب – )العلدوم العمليدة الكليدات فدي اإلنسدانية العلدوم جرعدة
 فدي يقدع وتجعلده اببالشد فدي تدؤثر العولمدة ظدل فدي تسدود التدي والنفعيدة المادية فالمؤثرات هَويةال

 األوضاع مع االنسياق وبين وقيمه معتقداته مع يتمشى وما عليه وتربي أنش بما تمسكه بين حيرة
 ويفقدده هويتده اضدطراب إلدي بالشدباب ؤدييد الصدراع هدذا، يومي دا معهدا يتعدايش التدي الجديددة

 .وأفكاره سلوكه طريقة علي يؤثر مما وجداني ا مضطرب ا ويصبح بالهوية اإلحساس
هدفت  الدراسة الدى التعدرف علدى الددور  والتى (80) 7100.أمل محمد ابو الحسن  دراسةوكذلك 
مايبددث مددن  يلعبدده اإلعددالم الفضددائي فددي تشددكيل الهويددة العربيددة للشددباب مددن خددالل تحليددل الددذي

بدالبرامج الدينيددة عبددر  ر هدذه الفضددائيات، والتعدرف علددى مدددى االهتمداممحتدوى برامجددي ديندي عبدد
والثقدافي والقضدايا األساسدية التدى تركدز عليهدا البدرامج  اإلعالم الفضائي وتحديد المضمون الفكري

وقدددد توصدددلت اهدددم نتائجهدددا الدددى إبدددراز دور البدددرامج الدينيدددة للصدددورة الواقعيدددة لمشدددكالت ،  الدينيدددة
 لحلها، وتحديد الوسائل التى يتخذها الخطاب الديني لجذب الشباب خالل ضالشباب وكفية التعر 

 البرامج الدينية.
 عدن المجتمدع انماء إلى تسعي التي االجتماعية الخدمة مهنة هنموال التخصصات ذهه بين ومن
 هشباب إنماء طريق

 القددرات تنميدة ىإلد باإلضدافة، ختلفدةمال واالجتماعيدة والدينيدة يدةقالخل القديم لدديهم تنمدي فهدي ،
 الالزمة علوماتموال عارفمال وانماء قاتالعال تدعيم على تعمل كما الخبرات، واكتساب هاراتموال

 علدى تعتمدد التدي والتعليميدة التربويدة العدالج خددمات طريدق عدن دثيحد ذلدك وكدل الشباب إلنماء
 . (44) اتاالتجاه تغيير أو السلوك تعديل طريقها عن يتم جديدة خبرات الشباب إكساب

برنددامج مقتددرح  إلددىالتوصددل  والتددى هدددفت إلددى (85) 7107حســن الــزواوي  عبيــر وتشددير دراسددة
ين مسددتخدمى االنترنددت وقددد قللتدددخل المهنددى بطريقددة خدمددة الجماعددة لتنميددة الهويددة الثقافيددة للمددراه

 عضددداء الجماعدددة لهدددويتهم الثقافيدددة مدددن خددداللأ دراك ا  زيدددادة معدددارف وفهدددم و  إلدددىتوصدددلت الدراسدددة 
 البرنامج المعد لهم المتعلق بالهوية الثقافية ببعدها الفردى، والوطنى والعالمى

 السدابقة الدراسدات تناولدت فقدد البحدث موضدوع وحداثدة جددة علدى الباحدث حفداظ مدن وانطالقدا
 واعتبرت، فيها الشباب ومشاركة االنترنت شبكة على االفتراضية بالمجتمعات رتبطةمال واألدبيات

 ولذلك الخدمة االجتماعية معها تتعامل التي المجتمعات أنواع أحد يه اضيةر االفت المجتمعات أن
 المجتمعدات وتنميدة دعم في اهاستثمار  وكيفية وسلبياتها خصائصها على للتعرف دراستها من البد

 .يةمالعال وحتى واإلقليمية والقومية المحلية ختلفةمال ستوياتهامب الحقيقية
 :جابة على تساؤل رئيس وهوكلة البحث الحالي فى اإلومن هنا يمكن تحديد مش 
الهوية الثقافية للشباب الجامعي من منظور الخدمة  علىالمجتمع االفتراضي  استخدام أثرما  

 ؟  االجتماعية

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d8%a8%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%8c+%d8%a3%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&criteria1=2.
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التسـاؤالت الفرعيـة مجموعـة االجابة على هذا التسـاؤل الـرئيس مـن خـالل اإلجابـة عــن  نويمك
 التالية: 

 ؟المجتمع االفتراضي على االنتماء لدى الشباب الجامعى  استخدام اثرما  (1
 استخدام المجتمع االفتراضي على المواطنة لدى الشباب الجامعى؟ أثرما ( 2
 ؟للشباب الجامعىالقيم الدينية استخدام المجتمع االفتراضي على  اثرما ( 3
 للشباب الجامعى؟  ة القيم االجتماعيالمجتمع االفتراضي على العادات و  أثر استخدامما ( 4
( ما دور الخدمة االجتماعية فى الحد من اثار المجتمع االفتراضى على الهوية الثقافية للشباب 5

 الجامعى؟
 ثانيا: أهداف البحث :

المجتمــع  اســتخدامتحديــد أثــر  " يسددعي البحددث الحددالي إلددى تحقيددق هدددف رئدديس يتمثددل فددى
 عي من منظور الخدمة االجتماعية.االفتراضي على الهوية الثقافية  للشباب الجام

 الفرعية التالية:  مجموعة االهداف تحقيقالرئيس من خالل  تحقيق الهدف نويمك
 لدي الشباب الجامعى . المجتمع االفتراضي على االنتماء تحديد اثر استخدام (1
 لدي الشباب الجامعى .  المجتمع االفتراضي على المواطنة ( تحديد اثر استخدام2
 المجتمع االفتراضي على القيم الدينية لدي الشباب الجامعى . يد اثر استخدامتحد (3
العادات والقيم االجتماعية لدي الشباب  استخدام المجتمع االفتراضي على ( تحديد اثر4

 الجامعى.
( تحديد دور الخدمة االجتماعية فى الحد من اثار المجتمع االفتراضى على الهوية الثقافية 5

 امعى.للشباب الج
 : ثالثا: أهمية البحث

ولوجية حدددول ظددداهرة يسدددو تظهدددر أهميدددة هدددذا البحدددث مدددن خدددالل مسددداهمته فدددي إثدددراء األدبيدددات الس
وسدائل التكنولوجيدا الحديثدة، حيدث تزايددت أعدداد مسددتخدميه  إحددىك المجتمدع االفتراضدياسدتخدام 

لمباشدرة فدي ثقافدة األفدراد من الشباب في اآلونة األخيرة بشكل الفت للنظر، واتسع نطداق تأثيراتده ا
ترجع أهمية المشكلة البحثية ، حيث واتجاهاتهم، إضافة إلى ندرة الدراسات العربية، واألجنبية فيه

 :وهىللدراسة الراهنة إلى العديد من االعتبارات 
، ودراسدة المجتمدع االفتراضديالهتمدام متزايدد بموضدوع اسدتخدام  إفسداح المجدال .1

طددرح هددذا الموضددوع أمددام البدداحثين  لع مددن خددالآثدداره المختلفددة علددى المجتمدد
ومتخذي القرار للسياسات االجتماعية حيث يؤمل أن يلقى مزيد ا من االهتمام 

 والدراسات الميدانية في جوانب مختلفة منه.
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ذا للشدباب بالنسدبة والهويدة القديم موضدوع أهميدة من الدراسة هذه أهمية تأتي .2  وا 
 المجتمعدات علديهم تعدول مدن وهدم بلالمسدتق فدي األمدة أمدل هدم الشدباب كان

 .بها والنهوض بنائهاكثيرا  فى 
مدددن حيدددث إبدددراز التدددأثيرات  المجتمدددع االفتراضددديتحليدددل واقدددع ظددداهرة اسدددتخدام  .4

االجتماعية المترتبة عن استخدامه على فئة الشباب الجامعي من وجهة نظر 
 الميدانية. ةعينة من المبحوثين وباسلوب الدراس

 هسدددائل نقدددل ونشدددر المعلومدددات فدددي تددداريخ البشدددرية مدددا نالدددلدددم تندددل وسددديلة مدددن و  .3
مددن سددرعة فددي االنتشددار والقبددول بددين الندداس وعمددق فددي التددأثير فددي االنترنددت 

حيدداة الندداس علددى مختلددف أجناسددهم ومسددتوياتهم وتنددوع فددي المعلومددات التددي 
وسدددديلة إعددددالم المسددددتقبل بددددل وأصددددبحت وسدددديلة  هتوفرهددددا، األمددددر الددددذي يجعلدددد

والقدرة الهائلة على التوجيه لكافة الحركات التفاعليدة  إلنتشاراتصالية واسعة ا
مدا جعدل الكثيدر مدن المسدتخدمين يخلدق  دون تحديدد لزمدان ومكدان بين البشر

 له عالما  افتراضيا  ومجتمعا  خاص به يصعب عليه الخروج منه .
باهتمامدددات قوميدددة مدددن  داخدددل المجتمدددع االفتراضدددييحظدددى الشدددباب المتعامدددل  .5

هددذا  م ودوليددة مددن جانددب المنظمددات العالميددة وذلددك يرجددع لخطددورةجاندب دولهدد
 بالمعدالت المشار إليها من قبل. وعمق تأثيرهالمجتمع 

، المجتمددع االفتراضدديالكشددف عددن أهددم الخصددائص العامددة لسددلوك مسددتخدمي  .6
وتأثيراتدده علددى عالقددداتهم االجتماعيددة، مدددن حيددث معرفددة مددددى إقبددال الشدددباب 

، جدد ساعددددددات اإلستخدددددددام، ومددددددواضيع البدددددرامالجدددددامعي عليهدددددا وأوقدددددات وعددددد
 ومجاالت المواقع، والتطبيقات األكثر استخداما  له.

نترنت من جانب الشباب على البعد الثقافي بدل يمتدد إلدى ال يقتصر التفاعل مع اإل .7
األبعاد األخرى المرتبطة به مثدل األبعداد االجتماعيدة والنفسدية واالقتصدادية وذلدك 

 نترنت من خاللها.المتعاملين مع اإل لتكامل النظرة نحو
أهميددة الدددور الددذي يمكددن أن يضددطلع بدده األخصددائي االجتمدداعي مددع الشدداب  مددن  .8

 لمهنة الخدمة االجتماعية . خالل الجهود الفنية واألساليب العالجية
أسددداليب واسدددتراتيجيات  رغبدددة الباحدددث فدددي الوصدددول إلدددى تصدددور علمدددي قدددائم علدددى .9

الجددامعي للمجتمددع االفتراضددي الشددباب ثددر اسددتخدام الخدمددة االجتماعيددة لتحديددد أ
 االسدتخداملتغلدب علدى خطدورة وآثدار امحاولدة على العالقدات االجتماعيدة لدديهم و 

 واإلسهام في تخفيف حدة آثاره السلبية. الخاطىء
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االستفادة من نتائج هذا البحث، وفتح الطريق أمام إجدراء دراسدات وبحدوث أخدرى  .11
 مصرية.في بيئات مشابهه للبيئة ال

 

 األهمية النظرية:  -
تتبع أهمية البحث من أهمية الشباب كعنصر منتج فى المجتمع، حيث أنهم مستقبل الوطن،  -1

كما أن المجتمع االفتراضى ظهرت خطورته على المجتمع عامة ومجتمعنا الشرقي خاصة وذلك 
علت المجتمع مفتوحا  فى ضوء انتشار الفضائيات واإلنترنت وغيرها من المظاهر األخرى التى ج

 على العالم.
أن هذه الدراسة تركز على جانب كبير األهمية وهو تقييم اآلثار السلبية المحتملة للمجتمع  -2

االفتراضي على الهوية الثقافية للشباب الجامعى فيما يتعلق بمشاعر الهوية وبناء القيم، والتى قد 
يواجهونه من متغيرات العصر متمثلة فى  تتمثل فى معاناتهم من مشاعر االغتراب نتيجة لما

 العولمة وثورة المعلومات واالتصاالت. 
ويستمد هذا الموضوع أهميته من كونه أحد المواضيع التى حظيت بعناية الباحثين فى  -3

مختلف التخصصات وخصوصا  الدراسات النفسية واالجتماعية وهذا فيه داللة على أهمية المكانة 
وية الثقافية وربما يرجع ذلك لما لهذه الموضوعات من دالالت تعبر عن البحثية لموضوع اله

 معاناة اإلنسان المعاصر وصراعاته مع مجتمعه.
تسهم الدراسة الحالية فى إعداد وبناء مقياس للهوية الثقافية مصمم ومقتن على البيئة  -4

تجنب أثر التحيز الثقافي المصرية يثري المكتبة بأداة هامة وصادقة للتعرف على هذه الظاهرة، وي
 الذى قد يوجد فى مقاييس الهوية األخري.

ذا كان الشباب هم  -5 تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع القيم والهوية بالنسبة للشباب وا 
أمل األمة فى المستقبل، وهم من تعول عليهم المجتمعات لبنائها والنهوض بها، فإن القيم التى 

اب تمثل الساتر الواقى لألمة ضد انحراف شبابها، حيث تحرص كل أمة على يعتنقها هؤالء الشب
أن يتمثل شبابها بمجموعة القيم التى تمثل أهدافها ومبادئها وأي ديولوجياتها، فالقيم هي البوتقة 
التي ينصهر فيها أفراد المجتمع ليخرجوا منها أكثر تماسكا  وأكثر حفاظا  على المجتمع، وأكثر 

 يتهم وانتماءهم لذها المجتمع. شعورا  بهو 
 األهمية التطبيقية:  -
قد توصلنا الدراسة الحالية إلى اآلليات التى يتبعها شبابنا فى التواصل مع المجتمع  -1

االفتراضى دون أن تؤثر على مبادئه وثوابته، ويتم االستفادة من ذلك فى توعية الباقين بهذه 
 اآلليات. 

 فى توعية الشباب وتقديم مقترحات للمعنيين بأمرهم فى الدولة.  وضع إطار مقترح قد يساهم -2
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إبراز طرق اإلفادة من التقنيات الحديثة فى رفع كفاءة وقدرات الشباب وتحقيق معايير الجودة  -3
 لديهم.

يجابيات المجتمع االفتراضى على الهوية الثقافية والقيم  -4 توعية الشباب إزاء سلبيات وا 
 المجتمعية لديهم.

 :أدبيات الدراسة مفاهيم و : رابعاً 
 اعتمدت هذه الدراسة على المفاهيم التالية:

 : مفهوم المجتمع االفتراضي -0
 االتصداالت ثدورة مدع ظهدر والدذي نسدبيا   الحديثدة المفداهيم مدن االفتراضدي المجتمدع مفهدوم يعتبدر
 :االفتراضي لمجتمعل وهناك العديد من التعريفات  االنترنت شبكات وتطور

، ولكن مجتمع يتكون من أشخاص متباعدين جغرافيا  " المجتمع االفتراضي بأنه يعرفيث ح
االتصال والتواصل بينهم يتم عبر الشبكات االلكترونية، وينتج بينهم نتيجة لذلك نوع من 

 .(86)  والتقارب اإلحساس والوالء والمشاركة
ة من مستخدمي منتديات النقاش بأنه العالقة التي تنشأ بين مجموع" "Serge Broulx" ويعرفه

والدردشة االلكترونية، وهؤالء المستعملون يتقاسمون األذواق، القيم، االهتمامات واألهداف 
 .(82)المشتركة 

 مجموعة أفراد يستخدمون بعض خدمات  المجتمع االفتراضي بأنه'سيرج بروكس'  ويعرف كذلك
اش، أو مجموعات الحوار...،( والذين تنشأ االنترنت االتصالية )منتديات المحادثة، حلقات النق

بينهم عالقة انتماء إلى جماعة واحدة، ويتقاسمون نفس األذواق، القيم، واالهتمامات ولهم أهداف 
مشتركة ، وبالتالي فإن الشيء المميز في هذه المجتمعات كونها تتشكل على أساس اهتمامات 

ات والخصائص الموجودة في كل شخص وأشياء مشتركة بين هؤالء المستخدمين، أي أن الصف
 (84)هي التي تحدد نوع وطبيعة الجماعة االفتراضية التي ينتمي إليها ويندمج فيها

المجتمع االفتراضي بأنه  مجموعة أشخاص اندمجوا في االتصاالت  karasar يعرفكما 
 .(.8)والتفاعالت عبر االنترنت، في حلقات النقاش أو منتديات المحادثة االلكترونية 

عملية تقاسم فضاء لالتصال، مع أفراد ال   فيرى أن المجتمع االفتراضي هو schrammأما  
ا ما يتم هذا في الوقت الحقيقي، وهو عبارة عن انعكاس للمجتمع الواقعي، لكن ال نعرفهم، وغالب  

عن يوجد فيه أناس فعليون واتصاالت حقيقية كما في الواقع) أي أنها افتراضية(، وهو عبارة 
 جمهور من كل أنحاء العالم جالسون أمام شاشة الكمبيوتر للتواصل مع بعضهم البعض .

يتبين من خالل ما سبق أن المجتمع االفتراضي هو عبارة عن مجموعة أفراد يستخدمون 
 تعرفوا على بعضهم البعض وشكلوا عالقات فيما بينهم افتراضيا   االتصاليةنترنت تطبيقات اإل
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واألفكار والمميزات،  االهتماماتا ولهم معايير وقواعد خاصة بهم ولهم نفس ضي  ويتفاعلون افترا
وهذا ما يجعلهم يبنون عالقات وطيدة مثل تلك التي تتشكل في المجتمع الحقيقي ويطلق على 

الذين يمكن اعتبارهم  "virtual individual’sاألفراد االفتراضيين"هؤالء األفراد بدورهم تسمية 
كتابية في أغلب مظاهرهم، ويتميز هؤالء األفراد بغياب الصورة الجسدية الفيزيقية -ةكائنات حواري

الملموسة لإلنسان بحيث تحل محلها الحوارات التي يقدمها األفراد والمعلومات التي يتشكلون بها 
وال يبقى في حقيقة األمر إال أجهزة الحواسيب في كل مكان تمثل األفراد البشريين بشكل أو بآخر 
ونجد أفراد المجتمع االفتراضي يمنحون أهمية كبيرة لجماعتهم االفتراضية على حساب جماعتهم 

عندما يصبح بقاء الجماعة هو الهدف الهام فاألولية، ومحيطهم االجتماعي وعالقاتهم الحقيقية 
لدى أفرادها أكثر من أهدافهم وأمورهم الشخصية فحينئذ يمكن القول أن هذا التجمع يمكن أن 

أو هو في طريق التشكل ، وبالفعل هذا هو ما يحدث في المجتمعات االفتراضية  شكل مجتمعا  ي
حيث أن األفراد يهتمون أكثر بمصير عالقاتهم واتصاالتهم االفتراضية من عالقاتهم مع أهلهم 

 وأصدقائهم الواقعيين.
العالم، من كل أنحاء  أن  المجتمع االفتراضي يجمع أشخاصا  ومن هنا يري الباحث   

تبادل معلومات وخبرات ويجرون مناقشات ثرية ) خاصة في و  يقيمون فيما بينهم عالقات تعاون
 المواضيع الفكرية والعاطفية( أكثر مما هو عليه الحال في الحياة الواقعية.

 :                                                                 Identity الهوية مفهوم( 7

الضمير المنفصل  هو الذي يدل على ذات الشيء أو    ف الهوية فى اللغة على أنهاتعر 
 . (51)الشخص المستقلة عن ذوات االشخاص اآلخرين

و الشخص المطلقة التي تشتمل على صفاته الجوهرية أهي حقيقة الشيء وفي قاموس المنجد :
(50) . 
 كن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه،التي يم« code »هي الشفرة الهوية في علم االجتماع :و 

وعن طريقها يتعرف عليه باعتباره إليها في عالقته بالجماعة االجتماعية والثقافية التي ينتمي 
 (57) تلك الجماعة. إلى منتميا  

 ، هدي فدي كدل شديء ، صدفات وأحاسديس ونمدط حيداةعلى أنهدا  :محمد السيد عبد الرحمنويعرفها 
 كالبصددمة والهويددة،  قى والفددن والثقافددة والحريددة والمقاومددة والصددمودفددي الملددبس والمأكددل والموسددي

 طدوار  فوقها من أزيلت كلما وجهها ويتجلى فاعليتها وتتجدد غيره عن بها يتميز لإلنسان بالنسبة
 ينتمي التي بالجماعة عالقته في نفسه يعرف أن طريقها عن للفرد يمكن التي الشفرة إنها الطمس،
 . (50) لجماعة لتلك منتميا باعتباره اآلخرون عليه يتعرف ريقهاط عن والتي إليها،
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 الدبعض عندد بالديناميدة يدرتبط أو العلمداء، بعدض عندد الثبدات بخاصدية المفهدوم هدذا يدرتبط وقدد
 الغيريدة ليشدمل يتسدع أو الفرديدة، الشخصدية الذاتيدة مفهدوم عدن ليعبدر يضديق مدا وأحياندا   اآلخدر،
 ثقافيدة تاريخيدة فيزيائيدة، ماديدة، كثيدرة عناصدر علدى يحتدوي لمفهدوما وهدذا اآلخدر، وقبدول والتندوع

 . ونفسية واجتماعية
 تظهدر و نسدانية،إلا الشخصدية تطدور مراحدل مدن الخامسدة المرحلدة تشكل النفس علم فى والهوية

 من نحيا الذي الشيء أو الموضوع و ماهيتنا، اكتشاف الهوية تطور ويشمل المراهقة، مرحلة في
 (58) أجله

الذي يميز فرد أو مجموعة من األفراد أو  هي الرمز أو القاسم المشترك والنمطفالهوية الثقافية أما 
 (55) شعب من الشعوب عن غيره

 وهدي اآلخدرين، عدن تمعداتلمجوا والجماعدات األفدراد تميدز التي القيم انهبأ الثقافية الهَوية تعرفو 
 الجماعدات تجداه معلندة عدادات انهدأ فدي متهداقي تنحصدر التدي والتقاليدد العدادات خدالل مدن تتجلدى
 ، والدين اللغة، مثل بوجودها وتحتفظ الجماعة، داخل تنتقل انهبأ الثقافية الهوية وتتميز ، األخرى
 (56)والقيم
 الماديدة، وغير المادية الثقافية اتهمحتويا بكل الخاصة السمات انهبأ الثقافية الهوية تحديد ويمكن
 واالجتماعيدة  والثقافيدة التاريخيدة الظدروف مدن مجموعدة نتيجدة آلخدر مجتمدع مدن تختلدف والتدي

 . (57) ثقافية خصوصية إلى الظروف هذه تتحول إذ والسيكولوجية واالقتصادية والسياسية
 الخاصدة نهدا السدماتأعلدى  :الثقافية للهوية اإلجرائي التعريف صياغة يمكن سبق ما خالل ومن

 ، غيدره تميدز الشدباب الجدامعى عدن التي واالقتصادية، والنفسية، ،واالجتماعية المعرفية، باألبعاد
 .االفتراضيتأثرت بالمجتمع  والتي
 مفهوم الشباب الجامعى : -0

 من كبيرا   وقدرا   تأخرةمال الطفولة تحتل الشباب مرحلة أن أي والكهولة، الطفولة تتوسط مرحلة الشباب

 رحلدةمال ذههد خصدائص ولكدن سدنة، 13 - 40 نمد الشدباب مرحلدة توافدق وبالسدنوات الرشدد، مرحلدة

 .(85)آلخر بلد ومن آخر إلى جيل من تختلف
 ضدوء فدي زمندي قيداسمب تتحددد اإلنسدان عمدر مراحدل مدن مرحلدة" أنهدا علدى الشدباب مرحلة وتعرف

 يعتمدد سوسديولوجي قيداسمب أو رحلدةمال لتلدك ميدزمال البيولدوجي عيدارمال يمثلهدا متماثلدة خصدائص

 تشكل مرحلة اهاعتبار ب وسلوكي سيكولوجي قياسمب أو المجتمع بها يمر التي وضاعاأل طبيعة على

 (95)الخاص الطابع ذات السلوكية االسهامات من موعةمج
 التعريدف وهد لندا تعريدف أقدرب ولكدن والسدكانية واالجتماعيدة النفسدية منهدا التعريفدات تعدددتو 

 مكاندة تدليح لكدي الفدرد يدلهتأ المجتمدع لو عنددما يحدا تبددأ ةئدف بدأن الشباب يعرف الذي االجتماعي
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 احدتالل مدن الفدرد يدتمكن امعندد الفت دة ذههد وتنتهدي االجتمداعي البنداء فدي دورا   يؤدي ولكي اجتماعية

 (.06).بثبات المجتمع في أدواره أداء في ويبدأ االجتماعية همكانت
لحالي البحث ا في الجامعي الشباب مفهوم يحدد أن للباحث يمكن سبق ما ضوء وفي

 :بأنه

 .سنة32: 18 من العمرية رحلةمال في يقعون الذين األفراد م( ه1

 .والوظيفية البنائية الناحية من البيولوجي نموهم اكتمال تم الذين م( ه2

 .االجتماعية سئوليةمال تحمل على والقدرة والحيوية بالطاقة تميزون( 3

 وما ينفعهم ما تمييز على والقدرة القرار ذواتخا التعليم على والقدرة العقلي بالنضج يتميزون( 4

 .يضرهم
تبين من مراجعة الدراسات السابقة عدم وجدود اتفداق وانسدجام فدي نتائجهدا حدول اسدتخدام المجتمدع 
االفتراضدي وآثدداره علددى العالقدات االجتماعيددة، حيددث أغفلدت هددذه الدراسددات، إلدى حددٍد كبيددر، دراسددة 

تقنيددات بالئدة الشددباب الجدامعي ، وهددم األكثددر تعرضدا  وتددأثرا  التدأثير االجتمدداعي لهدذه التقنيددة علددى ف
 الحديثة، وما تحدثده مدن تدأثيرات اجتماعيدة وثقافيدة، سدواء  أكدان إيجابدا  أم سدلبا  فالدراسدات المحليدة

لم تتطرق إلى التأثير واالرتباط المباشر الستخدام المجتمع االفتراضي على  على وجه الخصوص
تدده االجتماعيددة، ولددم تقددم بقيدداس مدددى عالقددة اسددتخدام المجتمددع االفتراضددي سددلوكيات الفددرد، وعالقا

ببعض اآلثار السلبية الستخدامه على مستوى األسرة، واألقرباء، واألصدقاء، والتي يحاول البحدث 
 .الحالي  اإلجابة عليه

 عيةواالجتما النفسية اآلثار و االجتماعي التواصل شبكات تأثير على الدراسات بعض ركزت كما
ويتفدق  السدابقة، الدراسدات فيهدا طبقدت التدي تمعداتلمجا في تفاوت هناك كان ولكن المترتبة عليها

وضدوع مدن الموضدوعات كمللمجتمدع االفتراضدي  تناولهدا فدي السدابقة الدراسدات مدع الحدالي البحدث
 .الراهن وقتنا في الباحثين من العديد أمام نفسها فرضتالتى  المهمة

حيدث  الدراسدة هدذه بموضدوع المتعلقدة الجواندب بعدض علدى الضدوء السدابقة الدراسدات سدلطت وقدن
 التدي الفوائدد خدالل مدن تمدعلمجا فدي اإلنترندت تدأثيرات : أهمهدا أمدور جملدة علدى بعضدها أكددت
 ظدواهر وتحليدل والثقافيدة واالجتماعيدة والعاطفيدة النفسية األبعاد ومعرفة هااستخدام دوافعو  يقدمها
 قديم علدى الثقافيدة العولمدة تدأثيرات و االجتماعيدة التدأثيرات إبدراز حيدث مدن اإلنترندتم اسدتخدا

 .لمجتمعا
 واإلدراكيدة المعرفيدة العمليدات بدبعض المختلفدة بأنسداقها الهويدة الثقافيدة تدأثر الدراسدات أظهدرت

 الثبدات حالدة فدي القديم ظلدت حدين فدي الناقدد والتفكيدر ) الدذاتي التفكيدر أو( اإلدراكدي كاالسدتقالل
 والسياسية واالجتماعية والجمالية واالقتصادية والنظرية الدينية القيم في المتمثلة المختلفة اعهابأنو 
 وثيقا   ارتباطا   القيم ترتبطو  منخفضا   أو مرتفعا   كان سواء   اأكاديمي   الطالب طموح بمستوى تتأثر ولم
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 مدا يبدين وذلدك اصخد بوجده الجامعيدة المرحلدة في والطالب عام وجهب الغير وتصرفات بسلوكيات
 فيها طاقاتهم استثمار يمكن حتى بالقيم والتزامها تمسكها في صويق أهمية من العمرية الفئة لهذه

 لتخصصكا للتغيرات وفقا المختلفة بأنساقها القيم تختلف كما سواء، حد على ومجتمعاتهم أنفسهم
 واالجتمداعي قتصدادياال المسدتوى الجنسدية، المعرفيدة، المتغيدرات الدراسدي، الصدف الدراسدي،
 المرتفعدة التقدديرات وذوي ادراسدي   المتفوقين والطالب الطالبات أن كما للسلطة، االنصياع لألسرة،
 وذوي دراسديا   المتدأخرات والطالبدات الطدالب مدن األصديلة بدالقيم والتزامدا   تمسدكا   أكثدر يكوندون

 العليدا الدراسدات طلبدة أمدا ةاالجتماعيد القديم فدي الدذكور مدن أعلدى اإلنداث المنخفضدة، التقدديرات
 .واألخالقية واالقتصادية السياسية القيم في الجامعة طالب من أعلى

 

 االطار النظري :
 :شبكة االنترنت والمجتمعات االفتراضيةأواًل: 
نترنت واإلقبال المتزايد على خدماتها، إلى تشكل ما يسدمى االأدى االستخدام المفرط لشبكة       

ـــات االف ، التدددي تتكدددون مدددن هويدددات ألفدددراد حقيقيدددين، (virtual societies)تراضـــية بالمجتمع
صبحت تشدكل فضداءات تواصدلية عددة هدي أيتواصلون فيما بينهم ألغراض ودوافع مختلفة، حيث 

بمثابدددة مجتمعدددات إفتراضدددية، نتحددددث عبدددر غدددرف الحدددوار والدردشدددة، بددددون حددددود وبددددون تددداريخ، 
ويعددا  ،ساسدهاأذات شحنة ثقافية يكون الحوار والتواصدل  نةونتعامل مع هذه الفضاءات بعداها أمك

ا حدددديث التدددداول الفكدددري،  ويقصدددد بددده كدددل مدددا لددده صدددلة بالفضددداء اإلفتراضدددي مصدددطلح   المجتمدددع
اإلفتراضددي العددالم لوجيددات و التخيلددي بشددقه المددادي والمتمثددل فددي إبددداع سددبل جديدددة فددي هندسددة تكن

فدي إمكانده أن يضدمها جميعهدا ويضدم  وعي المعتداد، أ، يضم أنشطة عالمندا الدواقوبشقه اإلعتباري
 .(60)أشياء جديدة أخرى 

ومن بين مزايا المجتمدع اإلفتراضدي هدو نهايدة فوبيدا المكدان، إن الخدوف مدن المكدان دليدل  
علددى تملكنددا لمكددان آخددر، وعندددما ندددخل فددي منظومددة المجتمددع اإلفتراضددي نصددبح ال نخشددي شدديئا 

إلفتراضددي بإعتبدداره فضدداء، لددذلك وصددفت شددبكة اإلنترنددت كفضدداء بحكددم عدددم مقدددرتنا علددى تملددك ا
 .إفتراضي بأكثر المجتمعات تحررية، وعدم مقدرة أي طرف إمتالكها

 الوقت في تجمع زمنية معادلة على هقيام في تتجلى للمجتمع االفتراضى البارزة الخصائص ومن
رعة ذاته،  بمثابدة هدو الدذي العدالمي الزمنبد الدبعض هاعند مدا وهدذا الطادواف، وسدرعة اللحظية، السا
 تنقدل التدي ،المتعددد اإلعدالم طرقدات عبدر غداتلوال والمجتمعدات القدارات بين للحدود العابر الزمن
 هدذا ويقابدل ، أخدرى نقطدة أي إلدى األرض فدي نقطدة أي مدن القصدوى بالسدرعة والرسدائل الصور
 الفدرد حيداة أن هدو ذلدك وصدورة ،ي الميددياتيك بدالزمن  أسدماه الددكتور عبدد هللا الحيددري مدا الدزمن،
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 تفكدك دا حد إلدى اإللكترونيدة واالتصدال اإلعدالم بوسدائل منده فكداك ال اتصداال   متصدلة ظلدت اليدوم
 .(67)األخرى واالجتماعية األسرية الحميمية ابطو الر 

 اأفراد   بوصفنا االتصال وسائل مع المستمرة صالتنا في هقنحق الذي الزمن هو الميدياتيكي فالزمن
 والتفاعدل، والتواصدل والتفكيدر اإلنتداج فدي العتمادنا، وسائطياا ازمن   يكون أن يعدو وال جتماعيينا

 مسدتهلكين متدابعين، بوصفهم واتجاهاتهم األفراد ميول يحتضن، و واالتصال اإلعالم تقنيات على
ناعات ومنتجين  مجتمدع لا المضدامين، كد صناعة تاريخ يشهدها لم بأقدار المتدفاقة اإلعالمياة للصا

 القديم منظومدة تقدوده مجتمع كل المقابل في بها، يقوم التي األنشطة طريق للزمن عن تمثاله ينتج
 .(60)للزمن تمثاله بناء إلى الميدياتيكياة

 :ةويتسم المجتمع االفتراضي بمجموعة من السمات اآلتي
الفتراضدددي ال يتحددددد المرونددة وانهيدددار فكدددرة الجماعدددة المرجعيدددة بمعناهدددا التقليددددي، فدددالمجتمع ا -0

بالجغرافيا بل االهتمامات المشتركة التي تجمع معا  اشخاصا  لم يعرف كدل  مدنهم اآلخدر بالضدرورة 
 . (68)قبل االلتقاء إليكترونيا  

لم تعد تلعب حدود الجغرافيا دورا  في تشكيل المجتمعات االفتراضياة، فهي مجتمعدات ال تندام،  -2
 معه في المجتمعات االفتراضياة على مدار الساعة. يستطيع المرء أن يجد من يتواصل

ومن سماتها وتوابعها أناها تنتهي إلى عزلة، علدى مدا تعدد بده مدن انفتداح علدى العدالم وتواصدل  -3
لمدداذا   تيركددل  نحددن معددا لكننددا وحيدددانلشــيري مددع اآلخددرين. هددذه المفارقددة يلخاصددها عنددوان كتدداب 

فقدددد أغندددت الرسدددائل   (65)ينتظدددر بعضدددنا مدددن بعدددض؟ أصدددبحنا ننتظدددر مدددن التكنولوجيدددا أكثدددر ممدددا 
النصياة القصيرة وما يكتبون ويتبادلون على الفيسبوك والدبالك بيدري عدن الزيدارات مدن هندا لدم تعدد 
صددورة األسددرة التددي تعدديش فددي بيددت واحددد بينمددا ينهمددك كددلا فددرد مددن أفرادهددا فددي عالمدده االفتراضددي 

 قيقة مقلقة تحتاج مزيدا من االنتباه واالهتمام.الخاص، لم تعد مجراد رسم كاريكاتيري، بل ح
 ال تقوم المجتمعات االفتراضياة على الجبر أو اإللزام بل تقوم في مجملها على االختيار.  -4
فددي المجتمعددات االفتراضددياة وسددائل تنظدديم وتحكاددم وقواعددد لضددمان الخصوصددية والسددرية، قددد  -5

فراد أنفسهم في تلك المجتمعات الحجب أو التبليغ ا من قبل القائمين، وقد يمارس األيكون مفروض  
 عن المداخالت والمواد غير الالئقة أو غير المقبولة.

بدايدة مدن التمدرد علدى الخجدل واالنطدواء وانتهداء  –والثدورة  دأنها فضاءات رحبة مفتوحة للتمدر  -6
 بالثورة على األنظمة السياسية. 

مدن الالمركزيدة وتنتهدي بالتددريج إلدى تفكيدك مفهدوم  تتسم المجتمعات االفتراضية بدرجة عاليدة -7
الهوية التقليدي. وال يقتصر تفكيك الهوية على الهوية الوطنياة أو القومية بل يتجاوزهدا إلدى الهويدة 

حيان كثيرة بأسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههم، وبعضهم له أالشخصية، ألَن من يرتادونها في 
 (66)أكثر من حساب
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 : جة عن استخدام المجتمع االفتراضياآلثار النات
تعتبدددددر االتصددددداالت التدددددي تدددددتم عبدددددر المجتمدددددع االفتراضدددددي )عبدددددر المنتدددددديات االلكترونيدددددة  

بالخصوص( ذات آثار وأثدار علدى عددة مسدتويات وعلدى مختلدف الجواندب )االجتماعيدة، النفسدية، 
يعددددي ألن المجتمددددع يجابيددددة أو سددددلبية، وهددددذا شدددديء طبإالمعرفيددددة والسددددلوكية...(، وهددددي إمددددا أثددددار 

 ا، سواء  ا على مستعمليها وتغيير  االفتراضي كغيره من وسائل اإلعالم واالتصال البد وأن تحدث أثر  
إلدددى غيدددر ذلدددك مدددن  كدددان فدددي الجاندددب الثقدددافي، االجتمددداعي، السدددلوكي، اللغدددوي، أو السددديكولوجي،

ا لتطورهددا ولتعدددد الجوانددب التددي يمكددن أن يلحقهددا هددذا التددأثير الددذي سدديكون أعمددق مددن قبددل، نظددر  
تقنياتها وخدماتها، فمن دون شك كلما تطورت وسائل اإلعالم واالتصدال كلمدا زادت حددة تأثيراتهدا 

 .(62)ووقع أثارها
   في جانبين رئيسيين هما: علي استخدام المجتمع االفتراضييمكن أن نلخص األثار المترتبة 

 السلبية: اآلثارأ( 
إلينا الكثيدر وهدي األكثدر تدأثيرا  علدى جيدل الشدباب خاصدة الدذين  تحمل الوسائل االتصالية الجديدة

يجيدون التعامل معها أو مع اآلخرين مدن خاللهدا ومدن ثدم فهدم الفئدة األكثدر تدأثرا  بهدا بحكدم القددرة 
رسالها  وتتعدد تلك اآلثار وهى : على استخدامها واستقبالها وا 

ي لالسددتخدام المفددرط لتطبيقددات االنترنددت : يمكددن القددول أن األثددر األساسدداآلثــار االجتماعيــة -1
االلكترونية، يتمثل في عالقة الفرد بمحيطه االجتماعي، ونسدبة احتكاكده بده، حيدث أن العديدد مدن 
الدراسددات التددي تناولددت هددذه الجوانددب بينددت أن هددؤالء االفددراد يحدددث لهددم نددوع مددن العزلددة واالنفددراد، 

تبين أن   Blanchard, Aففي دراسة  ، هموتراجع مدة جلوسهم مع أفراد عائالتهم وأصدقائ
ومشاعر العزلة االجتماعية واالكتئاب ، وقد بيندت  استخدام المجتمع االفتراضيهناك عالقة بين  

دراسددة أخددرى أن االسددتعمال الزائددد لالنترنددت كانددت لدده عالقددة مددع انخفدداض االتصدداالت العائليددة، 
زيددادة مشدداعر االكتئدداب والوحدددة، فالتقنيددات مددع  ونقددص حجددم الدددائرة االجتماعيددة المحليددة للعائلددة

نظددرا إلمكانيددة الحددديث مددع أشددخاص مددن   االتصددالية لالنترنددت تجعددل الفددرد يشددعر بمتعددة وانبسدداط
ا كل أنحاء العالم وفي الوقت اآلني المتزامن، وهذا ما يجعلده يسدتغرق فدي النقاشدات ويقضدي أوقات د

يقي ويدخل في مجتمعدات افتراضدية ، ويصدبح دون أن يشعر، وبالتالي  ينفصل عن المجتمع الحق
عدن مجتمعده، ويدنقص اهتمامده بقضداياه وبأحدداث محيطده االجتمداعي، ومدع مدرور  غريبا   شخصا  

عدددن بيئتددده االجتماعيدددة، ويصددديبه مدددا يسدددمى  بددداالنعزال  الوقدددت يتحدددول إلدددى شدددخص منعدددزل تمامدددا  
فقد الرغبة فدي الجلدوس لمددة طويلدة ، ويزداد ارتباطه بأصدقائه االفتراضيين، إلى درجة أن يالذاتي

مع أفراد عائلته وأصددقائه؛ ويعدود هدذا االرتبداط الشدديد بالجماعدة االفتراضدية وبمنتدديات المحادثدة 
االلكترونية، إلى كون هذه المنتديات  توفر بيئدة يقدوم فيهدا األفدراد بتطدوير شدعور االنتمداء والهويدة 

ت اجتماعيددددة موجددددودة فددددي المجتمددددع الحقيقددددي ، (، وتددددوفر بنيدددداsocial identityاالجتماعيددددة )



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 95 

 العدد السادس

باإلضدافة إلدى األثددر المحتمدل علدى العالقددات الزوجيدة، والتدي قددد تتددهور بشدكل كبيددر وتدؤدي إلددى 
 .(64)الطالق، خاصة إذا انغمس أحد الطرفين في عالقات افتراضية غير شرعية

ية يهدد بشدكل مباشدر ولهذا فإن االستعمال المتواصل للمجتمع االفتراضي وخدماته االتصال 
كيددان العالقددات الحقيقيددة وجهددا لوجدده، ويحدددث قطيعددة بددين األفددراد، ممددا يددؤدي إلددى زوال النسدديج 
االجتمدددداعي التقليدددددي، وحلددددول نسدددديج اجتمدددداعي افتراضددددي محلدددده، يتميز بانعدددددام حميميددددة الجددددوار 

 والتقارب .
االجتمدداعي، وتطغددى  ونتيجددة لهددذا االنعددزال واالنفصددال االجتمدداعي، يحدددث نددوع مددن التفكددك 

النزعددة الفرديددة علددى الجماعيددة ويتراجددع االهتمددام بقضددايا الجماعددة لكددن هددذا االنعددزال ال يجددب أن 
يجعلنا نغفل عن العالقات الجديدة التي يكتسبها الفرد مع أفراد من كل األنحاء، فهو يتعرف علدى 

العالقددات الواقعيددة مددع  أفددراد جدددد كددل يددوم، ورغددم ذلددك فددإن هددذه العالقددات ال يمكددن أن تحددل محددل
محيطنا االجتماعي، ويمكن كذلك لهذه االتصاالت أن تقدرب بدين شدعوب العدالم، وتعدرف بعضدهم 
بتقاليد البعض اآلخر، وتقرب بين آرائهم وأفكارهم، ويمكن أن تدؤدي كدذلك إلدى حصدول  التجدانس 

لتأخددذ كددل واحدددة عددن  الثقددافي  الددذي يجعددل ثقافددات األفددراد تتعددايش وتتقددارب فيمددا بينهددا، وتتمددازج
التي تحددث كدذلك مدن جدراء اسدتخدام منتدديات المحادثدة  اآلثاراألخرى ما يناسبها ويخدمها. ومن 

االلكترونيدددة باعتبارهدددا وسددديلة اتصدددال، االغتراب الثقدددافي والتنمددديط االجتمددداعي  الدددذي يجعدددل الفدددرد 
ت مجتمعددده وتقاليدددده يشددعر وكأنددده ال ينتمددي إلدددى ثقافددة مجتمعددده وتبدددأ أعدددراض الددتملص مدددن عددادا

وتبدوا أعراض التشبث بالقيم الغربيدة وأنمداطهم الثقافيدة الناتجدة عدن كثدرة االحتكداك بهدم واالتصدال 
  .(.6)معهم

: يمكددن لمسددتعملي المجتمددع االفتراضددي والسدديما المنعكســة علــى الســلوكيات والمواقــف اآلثــار -2
لذين يتواصلون معهدم، فيحددث جدراء ذلدك تطبيقاته االتصالية االلكترونية، أن يتأثروا باألشخاص ا

كمددا تتغيددر كددذلك مددواقفهم واتجاهدداتهم المختلفددة، ألن  اكتسدداب االتجاهددات  ،فددي سددلوكاتهم  تغيددرا    
االجتماعيددة لدددى الفددرد يددتم عددن طريددق التفاعددل الددذي يحدددث بددين الفددرد وغيددره مددن أفددراد المجتمددع ، 

رين، يحدددث لدده نددوع مددن الشددعور بددالوالء ونظددرا الندددماج الفددرد كليددة فددي االتصددال مددع أشددخاص آخدد
واالنتماء، وااللتزام بمعايير جماعته االفتراضية، وبالتالي تبني مواقفهم واتجاهاتهم، باإلضدافة إلدى 

ات كددان يقددوم بهددا لتحددل محلهددا يجعددل الفددرد يتخلددى عددن سددلوكتذلددك فددإن المحادثددة ألوقددات طويلددة 
التصدددداالت االلكترونيددددة علددددى األطفددددال ات غيرهددددا، ولهددددذا يحددددذر المختصددددون مددددن أثددددار ايسددددلوك

  .(21)اتهم وأخالقهميوالمراهقين، ومن إمكانية انحراف سلوك
: مدن أخطدر األثدار التدي يمكدن أن تندتج عدن المنعكسة علي الجانب الديني واألخالقي اآلثار -3

مناقشة االستعمال المفرط للمجتمع االفتراضي تلك المتعلقة بالجانبين الديني واألخالقي، حيث أن 
، والسدديما تلددك المتعلقددة بددالجنس، قددد تددؤدي إلددى  تدددهور منظومددة القدديم  همواضدديع تافهددة وانحرافيدد
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وانحطداط أخالقددي لدددى األفددراد، ألن الحددديث االلكترونددي قدد يكددون مددع أشددخاص جددديين ومتخلقددين 
ة خاصدة بالنسدب كما قدد يكدون مدع أشدخاص منحدرفين ال قديم لهدم وال مبداد ، وهدذا مدا يشدكل خطدرا  

لفضددولهم الكبيددر،  ينسدداقون وراء مددا هددو غددامض ومجهددول نظددرا   لألطفددال والمددراهقين، ألنهددم دائمددا  
ومحاولدددة اكتشددداف كدددل شددديء، ولهدددذا فدددإنهم قدددد يتعرضدددون لنقاشدددات إباحيدددة تدددؤدي إلدددى انحدددراف 

اتهم بشدددكل كبيدددر؛ باإلضدددافة إلدددى هدددذا فدددإن اسدددتغراق أوقدددات طويلدددة فدددي اسدددتعمال المجتمدددع يسدددلوك
قد يؤدي إلى تهاون في أداء الواجبات الدينية مثل الصالة في المسجد، إلى غيدر ذلدك االفتراضي 

مددن العواقددب التددي تنجددر عددن اإلدمددان االنترنتددي وهندداك مددن يسددتعمل بعددض الخدددمات للقدددح فددي 
األشدخاص وانتهدداك خصوصدياتهم، أو السددتفزاز طدرف معددين، أو إلجدراء نقاشددات عنصدرية، وهددذا 

ات تطالب بوضع قوانين تلزم مسيري ومصدممي هدذه المنتدديات ومدزودي ما جعل العديد من الجه
خدمددة االنترنددت بمراقبددة محتددوى حلقددات النقدداش، ولإلشددارة فددإن هندداك كثيددر مددن البلدددان التددي تملددك 

جراءات ردعية وتنظيمية  .(20)تشريعات وقوانين في هذا المجال، تعمل على وضع حدود وا 
التدي تسدببها األوقدات المتواصدلة داخدل المجتمدع االفتراضدي،  : مدن بدين اآلثدارالنفسـية اآلثار -4

بسبب قضاء أوقات طويلة، وال سديما إذا كدان هدذا  اإلحساس بالقلق، وباإلحباط النفسياإلصابة 
فدددي موضدددوع تافددده ال ينفدددع  ، أو إذا أجدددرى نقاشدددا  أي دون هددددف محددددد مسدددبقا   االسدددتعمال عشدددوائيا  

شك سيشدعر فدي األخيدر بالدذنب وتضدييع المدال والوقدت، وهدو كالمواضيع اإلباحية، فإنه من دون 
 . (27)ما يؤدي به إلى الشعور باإلحباط النفسي والمعنوي

  ب( اآلثار اإليجابية للمجتمع االفتراضي :
يعتبددر االنترنددت أحددد مظدداهر العولمددة االتصددالية وهددي تمثددل بدايددة ثددورة معرفيددة  ويكددون لهددا آثارهددا 

رفدددة اإلنسدددانية بمدددا تدددوفره للباحدددث مدددن إمكانيدددة اإلطدددالع علدددى مختلدددف المتعدددددة علدددى طبيعدددة المع
المعارف ومن مختلف المصادر وما سوف يساهم في خلدق ثقافدة إنسدانية ذات رؤيدا أكثدر شدمولية 
فلقددددد أدت شددددبكة االنترنددددت إلددددى تغييددددر مجتمعندددددا البشددددري تغيددددر كبيددددر وبسددددرعة نتيجددددة لتحدددددديث 

كافدددة المعلومدددات إلدددى صدددورة رقميدددة وانتقالهدددا إلدددى  المعلومدددات بصدددفة مسدددتمرة حيدددث أمكدددن تحويدددل
ماليددين مددن البشددر فددي سددرعة عاليددة ، هددذه المعلومددات التددي كانددت تتطلددب سدداعات أو حتددى أيددام 
للحصددول عليهددا فددي الفتددرات السددابقة قبددل ظهددور االنترنددت وتغيددر تكنولوجيددا شددبكة االنترنددت مددن 

يمكن العمل في مشروعات تعاونية بين المدارس أنجح الوسائل لتوفير البيئة التعليمية الثرية حيث 
المختلفددة ويمكددن للطددالب تزويددد معددرفتهم بموضددوعات تهمهددم مددن خددالل االتصددال بددزمالء وخبددراء 
لهدددم نفدددس االهتمامدددات وتقدددع علدددى الطلبدددة مسدددئولية البحدددث عدددن المعلومدددات وصدددياغتها مدددا ينمدددي 

 وتتمثل ايجابيات المجتمع االفتراضي فى: مهمات التفكير
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 :التعليم والبحث العلمي  (0
  (20): فيما يليالمجتمع االفتراضي وتتمثل أنشطة التعليم من خالل  

الحصددول علددى المعلومددات مددن كددل مكددان فددي العددالم عددن أي موضددوع وبأشددكال مختلفددة  (0
 كصور أو أصوات وبالتالي نستخدم االنترنت كبنك للمعلومات . 

 اإللكتروني.  التواصل وتبادل المعلومات من خالل البريد (2
يسددداعد االنترندددت علدددى التعلددديم التعددداوني الجمددداعي مدددن خدددالل تصدددميم البدددرامج التعاونيدددة  (3

 ."Chat"والمناقشات من خالل الدردشة على االنترنت 
 : التجارة اإللكترونية (7

تدددعيم االنترنددت للتسددويق واإلعددالن والمبيعددات بعدددة طددرق فقددد يصددل العمددالء إلددى مواقددع الشددركة 
لومة عن المنبدع وكدذلك اسدتعراض أفضدل األسدعار قبدل الشدراء وتقددم موضدحة خددماتها إليجاد مع

والتحسينات في منتجاتها الحالية وأيضا  ما توفره من تخفيضدات فدي أسدعارها فقدد أصدبح االنترندت 
أداة قددوة للتجددارة حيددث يسددتخدم رجددال األعمددال اآلن صددفقات مددن التجددارة اإللكترونيددة بمددا فددي ذلددك 

املة المشدددددتريات والمبيعدددددات وعدددددرض الفدددددرص الجديددددددة فدددددي البيدددددع وتجندددددب التجدددددارة التكددددداليف شددددد
 . (28)اإللكترونية نسبة مزايدة من االقتصاد العالمي لتنمي حجمها بحوالي مئات الباليين

 :  الترفيه( 0
وتعمدددل وسدددائل اإلعدددالم بصدددفة عامدددة علدددى مسددداعدة الفدددرد علدددى الهدددروب مدددن المشدددكالت اليوميدددة 

لدددى الراحدددة واالسدددترخاء بجاندددب شدددغل أوقدددات الفدددراغ واكتسددداب الحقيقدددة والمعرفدددة وتسددداعده بدددذلك ع
الجمالية ومساعدته على اإلطالق العواطف والمشاعر وتتجلي الوظيفة الترفيهية لالنترندت بصدورة 
واضددحة مددن خددالل األلعدداب المختلفددة واألفددالم والدردشددة التددي تتسددم بددالتنوع والجاذبيددة وتبدددو هددذه 

 (25) يهية أوضح في مقاهي االنترنتالوظيفة الترف

 منها:  للمجتمع االفتراضيوهناك أيضًا بعض اإليجابيات 
تاحددة الفرصددة للتجددول حددول العددالم وداخلدده مددن خددالل شاشددة الكمبيددوتر  -0 ربددط العددالم وا 

جراء بحوث علمية وعمل ندوات .   والحصول على أي نوع من المعلومات وا 
 سب على الشبكة .الحصول على ملفات أو برامج من أي حا -2
 إتاحة التعرف على فرص العمل.  -3
 تتم من خاللها أنشطة تجارية ويربط بها أيضا  األنشطة البنكية .  -4
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 ثانيا: الهوية الثقافية : 
 مصدالحها لتحقيدق بضدعها مدع تنددمج ، واحددة بثقافدة ولديس متعدددة بثقافات الثقافية الهوية ترتبط
 وممارسة بنائها، بإعادة إال يكون ال الثقافة تجديد فإن ثم ومن ،واالقتصادية واالجتماعية الثقافية
 . بالماضي الحاضر وربط وتاريخها اتهمعطيا في الحداثة

 القومية، و الوطنية، و الجماعية، و الفردية، اتهبمستويا الثقافية هويتنا عن الدفاع إلى حاجتنا إن
 األسس اكتساب إلى حاجتنا عن تقل ال ولةوالد واألمة الوطن جماع في المستويات ذهبه وعالقتها
 الثقافيدة والسديادة ، والديمقراطيدة العقالنيدة مقددمتها وفدي والتقنيدة، العلدم عصدر لددخول واألدوات
 والدولة ، وطنية ثقافة فتصير ما مجتمع ثقافة فيه تتعبأ الذي الوعاء فهي الدولة، كيان إلى تنتمي

 ، والمدرسدة األسرة هو الوطنية الثقافة يخلق والذي ذلك، على تساعد بل الوطنية الثقافة تخلق ال
 تكدوين وتصدقل ، األولدى عمدل وتسدتأنف تندتج والمدرسدة الدوطني، الثقدافي الوجددان تندتج فداألولى
 والمدرسة، لألسرة الوظيفي العمل على الطار  الخلل من نوع فيه دورهما ولكن االجتماعي، الفرد
ن  بعض وتمكين البشرية، قدمت على تعمل بل القومية الدولة عصر ايةنه تعني ال العولمة حقبة وا 

 تقنيدة العولمدة تقددم كدذلك اآلخدرين، حسداب علدى الغربدي والحضداري الثقدافي النمدوذج مدن الددول
 مدع انددماجها ضدرورة تمعداتلمجا علدى تحدتم ، البشدرية تمعداتلمجا اسدتعداد تتجداوز قدد هائلدة
 االتلمجا في سلبية ليست انهأ كما الثقافية، لخصوصيةبا التمسك على وتساعد العالمي، السوق

 (26)منها لالستفادة فرصا تخلق بل المختلفة،
 االقتصدادي، والبعدد المعرفدي، والبعدد االجتمداعي، والبعدد النفسدي، البعدد منهدا عددة ا  أبعداد للهويدةو 

 :يلي فيما األبعاد تلك نوجز وسوف
 :النفسي البعد - أ

 االغتدراب أو النفسدي االغتدراب أو تمدعلمجا عن الفردية والعزلة الفردي بالسلوك يتعلق ما كل هو
 الفخدر أو اإلحبداط، أو األفكدار فدي التشدكيك أو الحيدرة أو النفسدي االضدطراب وأ تمدعلمجعدن ا

 ومدع نفسده مدع التوافدق علدى الفدرد تربيدة فدي النفسدية الهويدة تتشدكل بحيدث بدالنفس، واالعتدزاز
 وهدذا ، والتوافدق بالحمداس ملديء هدو االضدطراب مدن الخدالي تمعلمجاف فيه، يقطن الذي تمعلمجا

 نظرية ذلك يؤكد ومما اآلخرين وذوات متهذوا يتقبلون فهم أنفسهم عن بالرضا األفراد شعور يعني
 مالحظدة علدى ونر قداد النداس أنو  السدلوك تنظديم يتنداول التدي )بانددورا االجتمداعي )البدرت الدتعلم

 :(24)هي مكونات من يتكون الذي الذات موتنظي ،(22)الماضي سلوكهم
 على الفرد تساعد التي التحكم وعملية ومراقبته األداء مالحظة على القدرة أي: الذات مالحظة (0

 .سلبيا   أو إيجابيا   لذاته يستجيب الفرد بأن الذات واستجابة سلوكه تنظيم
 فدي فيهدا مرغوبدا   نتدائج يحقدق يالدذ السدلوك أداء على قادر بأنه الفرد توقع هو: الذات فعالية) 7
 .معين موقف أي
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 سدلوك إلدى تتحدول التدي بالعزلدة يشدعر فأنده تمدعلمجا عدن غريبدة قديم يتبندى عنددما الفدرد فدأن ولدذا
 ويتحدول فيهدا، يعيشدون التدي البيئدة فهدم عددم أو لآلخدرين، األفدراد فهدم عددم عنده يندتج عددواني،
 الذات فرض محاولة خالل من له متنفسا   يجد نأ البد السلوك وهذا نفسي، اضطراب إلى سلوكهم
 فدأن الفدرد سدلوك تغيدر عنددما الهويدة الثقافيدة فدأن تمدع، ولدذالمجا تغيدر ومحاولدة السدلوك واثبدات
 العدرف يخدالف الفدرد سدلوك كدان إذا مرفوض ويكون تمعلمجا ثقافة قبلته إذا مقبول يكون السلوك

 .الذات عن الرضا وعدم بباالغترا الفرد شعور عنه ينتج مما االجتماعي
 :نييالد البعد - ب

 ىنه وما واجبات، من به ورسوله هللا أمر وما والتكليف بالعبادة يتصل ما كل الديني بالبعد يقصد
 وعالقتده وتعدالى، سدبحانه بربده وعالقتده بدالفرد يتعلدق مدا كدل وهو محرمات، من ورسوله هللا عنه

 تسدمو حتى اآلثام من وتطهيرها بنفسه عالقته وكذلك والتدين، والعفة األرحام صلة من باآلخرين
 إذ االجتماعيدة الجماعدة لحيداة األسداس المحدرك هدو الددين ويعدد الحنيدف، اإلسدالم مبداد  إلدى

 والقبيلدة كاألسدرة األوليدة الجماعدة تقدوم ولدذا تحليلده أو الشديء تحدريم مبددأ مدن الجماعدة تنطلدق
 . معينة تشريعات وفق والجماعة اداألفر  يوجه ألنه الدين مبدأ على والعشيرة

 األحيدان مدن كثيدر فدي أنه تمع، بللمجا وقيم وتقاليد بعادات التأثير في أساسيا   يعتبر فالدين ولذا
 يكدون رفضها أو العولمة لقيم قبول المجتمع نإف ولذلك، تمعلمجا ثقافة في األساس المصدر يعد

 .تمعلمجا في القيم الدينية مع اختالفها أو اتفاقها بمبدأ مباشر بشكل مرتبط
 :السياسي ج( البعد
 رأيده إلثبدات اآلخدرين مدع ويتحداور ، القدرار صدنع فدي يشدارك فهدو ، بطبعده سياسدي اإلنسدان

ى الدذ تمدعلمجا وقدوانين قواعدد مدع تتوافدق التدي رغباتده لتحقيدق مجتمعده مدع ويتعدايش وشخصديته،
 اللمجا في التعاون يتم إذ األخرى معاتتلمجا مع دولية عالقات يقيم تمعلمجا وكذلك فيه، يعيش

 المسدتفيد تمدعلمجا يتندازل بحيدث الددولي، تمدعلمجا سياسدية وفق والثقافي واالجتماعي االقتصادي
 اسدتقرار فدي دورا   للحكدام فدإن ولدذا واالسدتقرار األمدن علدى الحصدول سدبيل فدي حرياتده بعض عن
 وقدد معيندة، مصدالح وفدق األخدرى تمعاتجلما ومجارات والمساواة العدل طبق إذا وأمنه، تمعلمجا

 واألخدالق اإلسدالمية والقديم والمسداواة العددل أسدس علدى دولدة تأسديس فدي السدبق لإلسدالم كدان
شراك اإلنسان، وتكريم الكريمة،  .(.2)السياسي القرار صنع في الفرد وا 
 :االجتماعي د( البعد

 أو التعاون، أو ، االنعزال أو ية،العنصر  حيث من ، تمعلمجبا وصلته باإلنسان يتعلق ما كل هو
 ثدم الخيدر، ومدن علدى مجبدول وهدو تمدعلمجا مدع يتفاعدل واإلنسدان ، تمدعلمجا أفدراد مدع التكامدل
 والعمدارة، والفندون، ، السدكن مثدل بحواسدنا ابهد نشدعر أن يمكدن التدي الماديدة الثقافدة يكتسدب
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 الرسدم و ، والمركبدات اآلالتو  األجهدزة و ، والطباعدة والكتابدة ، الزيندة وأدوات ، والمالبدس
 .(41)والنحت
 المعدارف، وتشدمل معرفيدة عناصدر مثدل بحواسدنا، نستشدعرها ال التدي الماديدة غيدر والثقافدة

 األفكدار واسدتخدام المحيطدة البيئدة وصدف دفبهد معيندة ثقافدة أعضداء يجمعهدا التدي والمعلومدات
ذا، والقديم  اجتماعيدة وهويدة ، سدليمة اعيدةاجتم هويدة نجدد فإنندا متعدددة صدراعات هنداك كاندت وا 

 وكلما اآلخرين، وهويات هويته مع بالتوافق الفرد لدى تتطور السليمة االجتماعية فالهوية عصبية،
 والهويدة الفدرد، هدذا لهويدة اآلخدرين إدراك زاد مسدتمرا   الفدرد هويدة فدي والتمدايز التبداين كدان

 شدأن مدن التقليدل إلدى فتلجدأ خطدر فدي جماعتهدا بدأن أفرادهدا إحسداس تعندي العصدبية االجتماعيدة
 الفدرد هويدة فدي والتمدايز التبداين كدان فكلمدا ، جماعتده قديم إلدى أفرادهدا يلجدأ و األخدرى، الجماعدة
 .(40)الفرد هذا لهوية اآلخرين إدراك قل منقطعا  

 الفرديدة هويتده يجهدل كأن ، الشخصية أو الفردية هويته بزوال أخيه شأن من الفرد يقلل ثم ومن 
 هويته عن دفاعيا   شعوره ويصبح بالمسؤولية، شعوره من الجماعة أيضا   وتقلل جماعة، في عضوا  
 بجماعة عضوا   بالذات وعيه وارتفاع فردا ، بوصفه بالذات الوعي انخفاض عليه وينطوي الفردية،
 تسدلوكيا من العديد استمرار تحكم التي هي واجتماعيا   ذاتيا   تدعيما المدعمة والسلوكيات أخرى،

 تتضمن هبالنمذج الفرد وا عجاب ،ه جذنم سلوك إلى المدعمة السلوكيات تتحول ذاهكو  ، الجماعة
 الناس أن في) هوبز )توماس نظرية ذلك يؤكد ومما عليا، عقلية عمليات تتطلب وأحكاما   تقييمات

ن منعدزلين، أفدرادا   بدلين مجتمعد يعيشدوا لدم األصدل فدي  العالقدات بعدض نتيجدة هدو اعصدر ال وا 
 نطداق علدى أو الواحددة، الجماعدة نطداق علدى أو المحلدي تمدعلمجا فدي تكدون التدي جتماعيدةاال

 للفرد ويكون النظر، وجهة في اختالف المتعددة االجتماعية العالقات خالل من ويحصل األسرة،
 يددعو فإنده اإلسدالم أمدا الصدراع، يحصدل ولهدذا اآلخدر، حاجدات مدع تتعدارض قدد متعدددة حاجات

 األخرى تمعاتلمجوا تمعلمجا بين و الجماعات بين ودية عالقات وبناء الجتماعي،ا التكافل إلى
 و والمساواة، االجتماعية، والعدالة العامة، المصلحة مبدأ وتغليب الصحيح، الطريق إلى وهدايتها
 (47)والتناصح والتراحم ، التآخي

 :المعرفي ه( البعد
 األفكدار وتعدديل ، والمهدارات ، والعلدوم ، عدارفالم واكتسداب المعرفيدة بالجوانب يتعلق ما كل هو
 . (40)تفيد ال التي السلبية األفكار ورفض الصحيح، مسارها إلى
 معرفة من لتتمكن ، والتفكير ، والعقل ، اإلدراك ، الفهم تتناول المعرفة نظرية أن ذلك يؤكد ومما
 لدى يصبحو  علمي غير أو علميا   بكونه شيء أي على الحكم إلى للتوصل وأسسه العلمي النظام
 .الفكر ثنائية والسلبية اإليجابية اتجاهاته في اإلنسان
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 :االقتصادي و( البعد
نتداج، وتوزيدع ، اسدتهالك مدن الحيداة عصدب تمثدل التي االقتصادية بالجوانب يتعلق ما كل هو  وا 

 أن وذلك األمن،و  والسلم الرفاهية تحقق مرنة أداة االقتصادية النظم تكون فقد وازدهار، ، وتمويل
 هدذه ومدن االجتمداعي، المعيشدي بالمسدتوى تدرتبط اقتصدادية مفداهيم لهدا االقتصدادية الدنظم هدذه

 :المفاهيم
 .والكمالية األساسية احتياجاته تحقيق دفبه الفرد يبذله نشاط هو :العمل-
 .الدخل على ذلك ويتوقف ، الفرد حاجات يلبي الذي النشاط هو : االستهالك-
 خدالل التدأثر مدن االسدتهالكية العمليدة والتصدورات والرمدوز المعداني هدي : السـتهالكا ثقافة -0

 . األخرى بالثقافات التأثر أو اإلعالم، لوسائل التعرض أو السلع عرض بأسلوب
 :ية الثقافالهوية  عناصر
 :هي عناصر عدة من تتكون الثقافية الهَوية

 ونظدم، وقديم، وتقاليدد، عدادات، مدن يسدوده مداو  تمعلمجا تعني التي هي : االجتماعية البيئة -0
 الثقافية الهوية في االجتماعية البيئة أثر يبين هنا ومن واجتماعية، وتربوية، واقتصادية، ، سياسية

 ومثدال االجتماعيدة البيئدة فدي الثقافيدة الهويدة تقويدة فدي دور لهدم المتقدمدة الددول فدي فالمفكرون ،
 فلسدفة إلدى سدتندت عمل حصيلة لديها تكونت فقد فرنسا و تحدةالم الياتو كال المعاصرة الدول ذلك

 في المفكرون أما ودساتيرهم، متهإعالنا في وثبتوهابها  آمنوا أشخاص عليها وقام المعالم، محددة
 فالدول الفاعلة، أدوارهم سلبت فقد الثقافية الهوية تقوية في دور لهم فليس المعاصرة العربية الدول
 االسدتقالل دولدة مؤسسدي فدإن ولدذا فلسدفية أسدس أو ممهددات نتيجدة تتكدون لدم المعاصدرة العربيدة
 تقسيمها، دون والحيلولة دولتهم تثبيت همهم وكان ، حكاما   أو ساسة كانوا العشرينيات في العربية
 تقويتهدا يجهدل ولكنده ، الثقافيدة بالهويدة شدعور لديده العدادي المدواطن بينمدا بدالوطن، يهتمدون وهدم

 (48). بالمأوى يتعلق دورهف وتعزيزها،
 فدإن لدذا التحدامهم وعنصدر وجودهم رمز وهي ، الوطن هذا سكان بين للتواصل تأتي :اللغة -7

ذا اإلنسدان داخدل فدي يددور مدا هدو والتفكيدر التفكير، مرآة اللغة  خدالل فمدن لآلخدرين نقلده أردت وا 
 فوضدعت ا،تهدوحاجا اوظروفهد بطريقتهدا كدل الدزمن، بمدرور األمدم طورتده اصدطالح فهدي اللغدة،
 النهايدة فدي والكلمدة جمدل، مدن مكوندة عبدارة أو كلمدة فدي التفكيدر حداالت مدن فكدرة لكدل اللغدة

 عنددما األمة فإن لذا تفكيره في يدور شيء أي عن خالله من اإلنسان يعبر رمز وهي مصطلح،
 فلغدتهم واألمدة، للجماعدات الممثلين األفراد ذات من يخرج بل فراغ، من تقوم ال انهفإ لغتها تنش 
 وقيمها ، ومثلها أفكارها أمة لكل إذ تفكيرهم، وطريقة الثقافية، وهويتهم م،تهوصفا نوعيتهم تعكس

 تفكيدر عدن تعبيدر هدي بدل مجدردة رمدوزا   ليسدت فاللغدة الثقافيدة، وهويتهدا ، وتقاليددها ، اتهدوعادا ،
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 ابهد تتقدارب إذ البشدر، بدين التواصدل أركدان مدن مهمدا   ا  ركند اللغدة تعدد ولذا الثقافية، وهويتها األمة
 (45). تمعاتلمجوا الشعوب

 المعرفدة مسدتوى علدى أكدان سدواء   المتعاقبدة األجيدال أبدعتده ومدا: والحضـاري الثقـافي التـراث -0
 بشدكل يعندي فدالتراث ، والعاطفدة الدذوق مسدتوى علدى أم ، والعقدل الدروح مسدتوى علدى أم والخبرة،

 والفولكلدور الثقافي الموروث من التراث ويتكون جيل، عن جيل قاهاتل التي الثقافية العناصر عام
 ويعندي والحضداري، الثقدافي النداس نشداط أو الشدعبية الحيداة طريقدة أو الشدعبي األدب يعني الذي
 يجهل وقد الشفهي، النقل أو والمحاكاة التقليد طريق عن وانتقالها بعراقتها تمتاز التي الفنون أيضا  
 والظدواهر واالجتمداعي، النفسدي الشدعب سدلوك عدن تعبيدرا   تكدون ولكنهدا الفندون تلدك مؤلدف

 األسداطير وتحتدل جديدد، ثقدافي فولكلدور لصدالح األساسدية وظيفتهدا تفقدد وقد متداخلة، الفولكلورية
 عدن يعبدرون بدل والدالئل، المسببات وفق اآلراء األفراد يصوغ وال اللمجا هذا في حيزا   والخرافات

 الددالالت تلدك تفسدير الصدعب مدن يكدون وقدد ودراميدة، تصدورية ذاتيدة ريقدةبط األسداطير تلدك
 بالزمدان وتدرتبط أخدرى، عدوالم إلدى تنتمدي انهدأل ؛ الحاضدر وقتندا فدي األسداطير مدن المختلفدة
 والجمدال والفقدر، الغندى عدن تتحددث التدي التصدورات مختلدف يشدمل الشدعبي فدالتراث والمكدان،
 األحكدام، بكندوز ملديء فدالتراث والبخدل، والكدرم والجدبن، ةوالشدجاع والضدعف، والقدوة والقدبح،
 ولدو الشعبي التراث صور عرض في يرغبون فالبشر والمثل، السخرية، والحكمة الجادة، والحكمة

 :(46)خصائص عدة له الثقافي فالتراث ، متناقضا   كان
 من مجموعة األفراد ىيتلق االجتماعية للتنشئة األولى اللحظات فمن ، اإللزام : األولى الخاصية-

 ويواجه للجماعة، ينتمي بأنه الفرد يشعر لهذا الخطأ، عن وتنهاهم ، الصواب على تدلهم المعايير
 .مخالفتها يخشى والقيم، العادات، من كامنة قوى
 حمايتهدا تتدولى فدال العشدوائية، المحاولدة أساسدها ألن الواعيدة غيدر التلقائيدة : الثانيـة والخاصـية-

 .تغييره في بالحاجة يشعرون وال األفراد بنفوس يمتزج تراثفال الدولة،
 .المتوارثة والتقاليد العادات وفق األفراد يتناقلها إذ مدونة غير انهكو  : الثالثة والخاصية-

 .تحريف أو تغيير دون جيل إلى جيل من تنتقل إذ ، والثبات االستمرار : الرابعة والخاصية
 األفدراد مدن فيهدا ومرغدوب مقبولدة الشدعبية الثقافدة تبقدى إذ ، الجاذبيدة : الخامسـة والخاصـية

 .تغيير أو تحريف دون والجماعات األفراد عليه اتفق ما على فهي والجماعات،
 ، مقدسدة بشدعائر والقيدام مدا، جماعدة ابهد تدؤمن التدي المعتقددات مدن مجموعدة هدو :الـدين -4

 فدي السدائدة األفعدالو  للمعتقددات موحدد ظدامنكما أنه  اإلنسان نفس في عليا داخلية بقوة واالعتقاد
 فدي النداس تدنظم التدي الدنظم في تأثير من له بما روحه، مع والتفاعل االنصهار وهو ما، مجتمع
 و والمعتقددات، القديم، مدن مجموعدة لكونده لديس معدين، مجتمدع ثقافدة يمثدل فالددين ، الدوطن

 يقددم فالددين لدذا وأفعدال وتقاليدد أنمداط فدي يتشدكل ا  اجتماعيد كياندا   لكونده بدل التعليميدة، النصدوص
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 ومعرفيدا   ودينيدا   وسياسديا   واقتصداديا   اجتماعيدا   التلمجداا مختلدف فدي ثقافيدة هويدة بنداء فدي تصدورا  
 صدارمة قواعدد شدكل علدى لده للمنتسدبين رسدمت تعداليم علدى تقدوم دينيدة أمدة يبندي فالددين ونفسديا  
 مدن الددين يتكدون إذ ، المراجعدة تقبدل ال راسدخة عقائدد إلدى تتحدول األفكدار وتلدك والسدلوك، للفكر
 النمداذج مدن متكاملدة شدبكة فدي الفرد يصبح ولذا وأخالقيات قيم فرض في محددة روحانية نماذج
 مدن الددين بده يقدوم مدا وبقددرٍ  المرغدوب، وغيدر المرغدوب سدلوكه وتحددد حياتده تدنظم التدي الفكريدة
 تدوازن يعيدد حتدى والتقاليدد، والعدادات والقديم، الرموزبد بشدحنها أيضدا   يقدوم وتعبئتها، الثقافة تشكيل
 ددته التي الكبرى األزمات لحل األفضل باألداء أيضا   ويشحنها دينية، ثقافية هوية ويكون الذات،
 . (42)واالجتماعي الشخصي التوازن

 ثانيًا: االطار الميدانى للدراسة :
 :( نوع الدراسة0

أثدر  وتحليدل بوصدف تهدتم حيدث التحليليدة الوصدفية اسداتالراهندة إلدى نمدط الدر  الدراسدة تنتمدى
 المجتمع االفتراضي على الهوية الثقافية لدى الشباب الجامعى.

 ( المنهج المستخدم :7
يستخدم الباحث فى دراسته المنهج الكمدى والكيفدى معدا  ، حيدث يهدتم المدنهج الكمدى أكثدر بوصدف 

والنسدددب المئويدددة واإلحصدددائية ، بينمدددا يعطدددى  الموقدددف أو الظددداهرة أو المشدددكلة باسدددتخدام األرقدددام
المددنهج الكيفددى اهتمامددا اكبددر بدراسددة العالقددات بددين المتغيددرات وتحليددل العوامددل وتددأثير كددال  منهددا 

 وتأثره باألخر . 
 ( طرق البحث المستخدمة :0

يسددتخدم الباحددث فددى دراسددته طريقددة المسددح االجتمدداعي بالعينددة وذلددك لعينددة مددن الشددباب الجددامعي 
 لية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوم .بك
 ( أدوات الدراسة :8
 الجواندب مدنالجدامعى  الشدباب تميدز التدي والبصدمة المالمح في الثقافية الهوية مفهوم تحديد بعد

 ذههد بياندات جمدع فدي الباحدث اعتمدد،  المجال هذا في غيرهم عن وتميزهم اآلخرين لدي الثقافية
 ، وقد مر تصميمه بعدة خطوات وهى :  ثقافيةمقياس الهوية ال على الدراسة

 أ( تحديد مكونات وأبعاد المقياس وهى : 
 رمدوزه ومدع ومقوماتده الدوطن مصدادر مدع والتجدذر بالتوطدد اإلحسداس إلدي ويشدير:  االنتمـاء -

 .به والفخار معه بالتوحد واالعتزاز وتطلعاته وطموحاته ومقدساته
 الدينيدة بالثوابدت التمسدك إلدي تشدير كمدا والمعاصدرة لةاألصدا بدين الموائمدة وهدي : المواطنـة -

 بدالتراث واالعتدزاز الوقدت ذات فدي العولمدة واتجاهدات الحديثدة التيدارات علدي واالنفتداح والوطنيدة
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 علدي والقددرة بدالنفس الثقدة ويعدزز والمسدتقبل الماضدي بدين االتصدال إلدي يشدير بمدا والحضدارة
 . األمور مجريات علي السيطرة

 معاملته وحسن ، وفق اطار الشريعة االسالمية اآلخر بحق اإلقرار إلي شيرتو  الدينية :القيم  -
ن  . اإلنسان بحقوق اوالتزام   التشدد وعدم مواقفنا مع مواقفه تباينت وا 
فدى  الشدباب يمارسدها التدي والتفضديالت السدلوك أنماط إلي وتشير: العادات والقيم االجتماعية  -

 حياته اليومية
 : )المحتوى صدق (الخبراء على لفقراتا عرضب( 
 ذوى من االجتماععلم و  الخدمة االجتماعية  أساتذة من أستاذا   عشرة اثني على الفقرات عرض تم

 مدع الفقدرات علديهم وعرضدت ، المقداييس إعدداد فدي خبدرتهم عدن فضدال   بالموضدوع االهتمدام
 مدا تقديس هدل فقدرة كدل علدى مالحكد مدنهم وطلدب أبعداد المقيداس مدن بعدد لكدل المحدددة التعريفدات
 وقدد ،الشدباب الجدامعى علدى التطبيق تناسب هل فقرة كل على الحكم وكذلك ، جلهأ من وضعت

 قياسها عدم أو مالئمتها عدم على اتفق ما وحذف التى رأى المحكمين تعديلها العبارات تعديل تم
 . المحكمين السادة من واكثر % 22
 الشباب الجامعى . علىس للمقيا  ةاألولي الصورة تطبيق ج(
 وأجريت ، الجامعة طالب من 117 على وذلك تعديلها بعد للمقياس األولية الصورة تطبيق تم

 :للفقرات السيكومترية الصالحية من للتأكد التالية االختبارات
 ( موافق + جدا موافق) الموافقة اتجاه في اإلجابة تكرارات جمع تم : للعبارات التمييزية القدرة -
 – الموافقين نسبة تزيد التي الفقرات واستبعاد (معارض + جدا معارض ) المعارض اتجاه وفى ،
 . المستجيبين بين مميزة غير باعتبارها % 75 على المعارضين أو
 للبعد الكلية بالدرجة فقرة كل ارتباط معامالت استخراج تم : المكون بدرجة االرتباط صدق -

 إلى للبعد الكلية بالدرجة ارتباطها معامالت تصل لم التي عباراتال واستبعدت إليه تنتمي الذي
 والتى يشير إليها الجدول التالى: 2.25 اإلحصائية الداللة مستوى

 

 الكلية والدرجة الثقافية الهوية لمقياس الفرعية األبعاد درجات بين االرتباط معامالت

دـــالبع يةالقيم الدين المواطنة االنتمــاء  ةالقيم االجتماعيالعادات و    

 1.06** 1.51** 1.27** 1.52** االرتباط معامل
 
 المقياس ثباتد( 
 مع النصفية التجزئة ،وطريقة لكرونباخ ألفا بمعادلة مقياسال مكونات ثبات معامالت استخراج تم

 جوتمان وطريقة ، براون - سبيرمان بمعادلة التصحيح
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 المعامالت اإلحصائية -8
 .والنسب التكرارات-
 .عياريمال واالنحراف الحسابي الوسط -
 .رجحمال الوزن توسطالم-
 .االرتباط معامل-
 T- test "    اختبار-
 : ( مجاالت الدراسة5
 :البشري المجال -أ

 جامعدة االجتماعيدة الخدمدة بكليدة الجدامعي الشدباب فدي عايندةمال إطدار تمثدل:  عاينـةمال إطـار- 
 البة تقريبا  .طالب وط 2222والبالغ عددهم  -الفيوم

 الفيوم جامعة -االجتماعية الخدمة بكلية الجامعي الشباب فى عينة من تمثلتعينة الدراسة : - 

مددن عدددد الطددالب  %12طالددب مددن كددل فرقددة دراسددية بواقددع  52طالددب وطالبددة ) 222وعددددهم  
 . تقريبا   (

 

 :المكاني المجال -ب
 .الفيوم جامعة -جتماعيةاال الخدمة كلية في للدراسة كانيمال المجال تحدد
 الزمني المجال -ج

 2216/ 22/1مدن وتحليلهدا واسدتخراج النتدائج  البياندات جمدع إعدداد الدراسدة و ةر فت د اسدتغرقت
 . 2216/ 8/ 1إلى

 ثانيا: اإلطار الميداني للدراسة:
 النتدائج عدرض ولتسدهيل الدراسدة، عنهدا أسدفرت التدي للنتدائج تفصديليا   عرضدا   الجدزء هدذا يتضدمن

 مكن تقسيمها كما يلى:ي
 عرض وتحليل الجداول والنتائج المرتبطة بوصف مجتمع الدراسة.أوال: 
 : النوع( 0

 ( خصائص عينة الدراسة حسب النوع0) رقم جدول
 النسبة % النوع م
 %6525 ذكر 0
 %0825 أنثى 7

 %011 المجموع
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الدذكور مدن  السدابق نسدبةتوزعت نوع العينة بصورة متقاربدة الدى حدد مدا حيدث يتضدح مدن الجددول 
 .%34.5نسبة االناث  ، بينما تمثل%65.5أفراد العينة يمثلون 

 : الفئة العمرية( 7
 ب الفئة العمريةسيوضح خصائص العينة ح (7) رقم جدول

 النسبة % السن م
 %5025 71قل من أ -04من  0
 %7025  77ألقل من  71من 7
 %04 78ألقل من  77من  0
 %2 فأكثر 78من 8

 %011 المجموع
اقددل  -18تتددراوح أعمددارهم مددن  عينددة الدراسددةمددن  %51.52ة يتضددح مددن الجدددول السددابق أن نسددب

سددنة،  22ألقددل مددن  22تتددراوح أعمددارهم مددن مددن عينددة الدراسددةمددن  %23.5، وان  نسددبة 22مددن 
مدن اجمدإلي  %18يمثلدون  24ألقدل مدن  22الدذين تتدراوح أعمدارهم مدن  عيندة الدراسدةبينما نسبة 

سدنة فدأكثر وهدي  24، ونجد ان النسبة األقل هي عدد الشدباب التدى تكدون مسدتوى اعمدارهم لعينةا
هدددي النسدددبة عيندددة الدراسدددة نسدددبة  نومدددن خدددالل العدددرض السدددابق يتضدددح لندددا أن أعلدددي %7 نسدددبة 

 .22اقل من  -18المنحصرة في المرحلة العمرية من 
 ( الحالة االجتماعية :0

 جتماعيةيوضح الحالة اال (0) رقم جدول
 النسبة % المتغير م
 %8 متزوج 1
 %96 غير متزوج 2

 %011 المجموع

 بلغت بينما متزوجون،غير  ٪86) المبحوثين ثلثي من أكثر أن) 3) رقم الجدول نتائج من يتضح
  ٪4 متزوجينال الدراسة عينة أفراد نسبته
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 : درجة إجادة الحاسب األلى( 4
 راسة حسب اجادة استخدام الحاسب االلىخصائص عينة الد (8)رقم  جدول
 النسبة % المتغير م
 %825 االستخداميجيد  ال 1
 %.8 على دراية ببعض المهارات 2
 %8525 على دراية تامة بالحاسب األلي 3
 %0 غير مبين 4

 %011 المجموع

ات علدددى درايدددة بدددبعض المهدددار  عيندددة الدراسدددةيتضدددح مدددن الجددددول السدددابق ان النسدددبة االكبدددر مدددن 
، يليهددا فددي عينددة الدراسددةمددن اجمددإلي  %48الخاصددة بالحاسددب األلددي والتددى تمثلددت نسددبتهم فددي 

مددن  %4.5، كمددا نجددد ان  %45.5بنسددبة  علددى درايددة تامددة بالحاسددب األلدديمددن المرتبددة التاليددة 
 اليجيد على اإلطالق مهارات التعامل مع الحاسب األلي. اجمإلي عينة الدراسة

 : مع االنترنت درجة إجادة التعامل( 5
 خصائص عينة الدراسة حسب اجادة التعامل مع االنترنت (5)رقم  جدول
 النسبة % المتغير م
 %5 التعاملاليجيد  1
 %8625 على دراية ببعض األساسيات 2
 %8525 على دراية تامة باالنترنت 3
 %0 غير مبين 4

 %011 المجموع

حيدث يتضدح مدن الجددول السدابق ان  مل مع االنترندتالتعاتوزعت عينة الدراسة وفقا لدرجة إجادة 
علددى درايددة بددبعض االساسدديات الخاصددة باالنترنددت والتددى تمثلددت  عينددة الدراسددةالنسددبة االكبددر مددن 

علددى درايدددة تامدددة مدددن ، يليهدددا فدددي المرتبددة التاليدددة عيندددة الدراسددةمددن اجمدددإلي  %46.5نسددبتهم فدددي 
 مدن اجمدإلي عيندة الدراسدة %5كمدا نجدد ان  من إجمالي عينة الدراسة، %45.5بنسبة باالنترنت 

 اليجيد على اإلطالق مهارات التعامل مع باالنترنت كوسيلة متطورة.
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 018 

 العدد السادس

 :درجة إتقان اللغة اإلنجليزية( 6
 درجة إتقان اللغة اإلنجليزية (6) رقم جدول

 النسبة % المتغير م
 %8 اليجيد على اإلطالق 1
 %6425 متوسط 2
 %78 ممتاز 3
 %025 مبين غير 4

 %011 المجموع

توزعدددت عيندددة الدراسدددة وفقدددا لدرجدددة إتقدددان اللغدددة اإلنجليزيدددة حيدددث يتضدددح مدددن الجددددول السدددابق ان 
 %24تجيد اللغة االنجليزية بدرجدة متوسدطة، يليهدا فدي المرتبدة التاليدة  عينة الدراسةمن  68.5%

 ممتاز، تجيد اللغة االنجليزية بدرجة  من عينة الدراسة
 : فى الوقت الراهن المجتمع االفتراضىالشباب الجامعى حول مدي أهمية  تصورات( 7

 تصورات الشباب الجامعى حول أهمية تكنولوجيا المعلومات الحديثة (2)رقم  جدول
 النسبة % المتغير م
 %60 مهم جدا 1
 %0025 مهم 2
 %025 غير مهم على اإلطالق 3
 %7 ال أعرف 4

 %011 المجموع

مدددن  %63ول السدددابق أن الغالبيدددة العظمدددي مدددن مفدددردات عيندددة الدراسدددة بنسدددبة يسدددتدل مدددن الجدددد
وكونده بدات وسديلة أساسدية  المجتمدع االفتراضدىإجمالى عينة الدراسة قد أقرت بشكل قداطع أهميدة 

الغنددي عنهددا  للعديددد مددن األسدداليب التددي سددتم اإلشددارة اليهددا الحقددا، يليهددا فددي المرتبددة التاليددة مددن 
كمدا  ، المجتمدع االفتراضدىقد أقدرت أهميدة  من عينة الدراسة %31.5سة نسبة مفردات عينة الدرا

 غير مهم  المجتمع االفتراضىأشارت الى ان  %3.5نجد ان 
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 :األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج-النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة :                : ثانيا

 ؟اضي على االنتماء لدى لشباب الجامعى المجتمع االفتر  استخدام اثرما ( 0
 اسـتخدام أثـر إلـى المبحـوثين نظـرة تكشـف التـي العبارات من عةز مو  والتكرارات المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات احتسبت السؤال، هذا عن لإلجابة

 (4جدول رقم)    الجدول في موضح هو كما  المجتمع االفتراضي على االنتماء
متوسط  غير موافق الى حد ما موافق رةالعبا م

 حسابى
االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 1 2.65 2.71 12 22 825 18 52.5 161 الطبيعية وليست البيئة االفتراضية البيئة من كيانه اإلنسان يستمد 1
 2 2.82 2241 22 42 18.5 38 62.5 121 عقلوال الفكر وحدة تصنع التي هي اللغة العربية أن أرى 2
 4 2.81 2215 36 52 33 66 41.2 82 .تراثي في النظر إعادة إلى االفتراضيالمجتمع  دفعنى 3
 1 2.65 2.71 12 22 825 18 52.5 161 والكرامة الحرية لي تحقق بلدىان  أرى 4
 5 2.84 1.75 51 125 23.5 47 25.5 51 .األخرى الثقافات من تعلمال إلى أميل أصبحت 5
 3 2.76 2.42 16.5 33 27.5 55 56 112 .الوطني الثقافي اإلنتاج الشباب اختيار إلى االفتراضيالمجتمع دى أ 6
 2 2.82 2241 22 42 18.5 38 62.5 121 .والوطن باألمة الى فقدان االرتباط أميل أصبحت 7
 3 2.81 2215 36 52 33 66 41.2 82 من المصرى أكثر األجنبيالمنتج  إلى أميل 8
 1 2.65 2.71 12 22 825 18 52.5 161 استخدام المصطلحات االجنبية اكثر من العربية أفضل 8

 6 51 2.84 1.75 51 25.5 51 23.5 47 األجنبيةمن  أكثرالعربية  األفالممشاهدة  أفضل 12
 3 2.81 2215 36 52 33 66 41.2 82 األجنبيةالمالبس ذات التصاميم المصرية اكثر من  أفضل 11

 2.46 2.25 المتوسط العام
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 جداء عيندة الدراسدة أفدراد السدتجابة العدام المتوسدط أن يتضدح (8) رقدم الجددول بياندات باسدتقراء
 االفتراضديالمجتمدع  إلدى ينظدرون الدراسدة عيندة أفدراد أن علدى يددل ممدا 2325 وقددره بمتوسدط
 أن يمكدن عدام، بشدكل مدؤثر يعتبرنده ال فهدم بيعيدة ؛الط وليسدت البيئدة همند كيانده اإلنسدان يسدتمد
كدل مدن العبدارات التاليدة  جداءت : يلدي كمدا الحسدابي وفقدا للمتوسدط أهميتهدا حسدب العبدارات ندورد

 تحقق بلدىارى ان عبارة     والطبيعية وليست البيئة االفتراضية البيئة من كيانه اإلنسان  يستمد
 المرتبدة فدي  ستخدام المصطلحات االجنبية اكثدر مدن العربيدةافضل اوعبارة   والكرامة  الحرية لي

 أن يددركون المبحدوثين أن علدى يددل ممدا ،265ودرجة انحدراف معيدارى . 2.71 بمتوسط األولى
 والكرامة. لتحقيق الحرية معه التعامل يجب واقعا   أصبح االفتراضيالمجتمع 

و   والعقدل الفكدر وحددة تصدنع التدي هدي  ارى ان اللغدة العربيدة كل من العبارات التاليـة: جاءت -
ودرجدة  2.41 بمتوسدط الثانيدة المرتبدة فدي  والدوطن باألمدة الدى فقددان االرتبداط اصدبحت اميدل 

 االفتراضيللمجتمع  المبحوثين يحملها التي المؤثرة النظرة على يدل مما ،2.82انحراف معيارى 
 والعقل الفكر حدةو وكذلك  ،والوطن باألمة فقدان االرتباط في واضح تأثير لها لما
 الثقدافي اإلنتداج الشدباب اختيار إلى االفتراضيالمجتمع دى  أ كل من العبارات التالية: وجاءت-

افضدددل المالبدددس ذات التصددداميم و   مدددن المصدددرى  أكثدددرجنبدددى اميدددل الدددى المندددتج األ  الدددوطني ، و
 يددل ممدا2.81راف معيدارى وانحد ،2.15 بمتوسدط الثالثدة المرتبدة فدي  المصرية اكثر من االجنبيدة

المجتمدع  أن يدرون المبحدوثين أن إلدى ذلدك ويعدود مدا، حدد إلدى العبدارة لهدذه المبحدوثين تأييدد علدى
جنبدى الوطني، وكدذلك الميدل الدى المندتج األ الثقافي لإلنتاج الشباب ساعد على اختيار االفتراضي

 األجنبيةلمصرية اكثر من اكثر من المصرى، فاصبح الشباب يفضلون المالبس ذات التصاميم ا
 الرابعدة المرتبدة فدي ".تراثدي فدي النظدر إعدادة إلدى االفتراضديالمجتمدع  دفعندى " عبـارة جـاءت-

 مدا، حدد إلدى المبحدوثين اسدتجابة علدى يددل ممدا ،2.81ودرجة انحراف معيدارى  1.75) بمتوسط
 رهم للتراث .كمؤثر فى نظ  االفتراضيالمجتمع  إلى ينظرون المبحوثين أن إلى ذلك ويعود

 

 بمتوسط الخامسة المرتبة في"األخرى الثقافات من تعلمال اصبحت اميل الى " عبارة جاءتكما -
المجتمدع  إلدى ينظدرون المبحدوثين أن إلدى ذلدك ويعدود ،2.84ودرجدة انحدراف معيدارى  1.75)

 األخرى. الثقافات من تعلمال الميل الىتسبب فى  على أنه االفتراضي
 السادسدة المرتبدة فدي "افضدل مشداهدة االفدالم العربيدة اكثدر مدن االجنبيدة " عبـارة جـاءتوقـد  -

 مدا، حدد إلدى المبحدوثين اسدتجابة علدى يددل ممدا ،2.51ودرجة انحراف معيدارى  2.84) بمتوسط
العربيدة  األفدالممشداهدة  إلدى أدى االفتراضديالمجتمدع  إلدى ينظدرون المبحدوثين أن إلى ذلك ويعود
 الشباب الجامعى.لدى  األجنبيةمن  أكثر
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 :الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج-

 لدى لشباب الجامعى؟  المجتمع االفتراضي على المواطنة استخدام أثرما  (2
 اسـتخدام أثـر إلـى نالمبحـوثي نظـرة تكشـف التـي العبارات من عةز مو  والتكرارات المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات احتسبت السؤال، هذا عن لإلجابة

 الجدول في موضح هو كما  المجتمع االفتراضي على المواطنة
 (.جدول رقم)

متوسط  غير موافق الى حد ما موافق العبارة م
 حسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 1 2.72 2.5 63 126 24 48 13.22 26 عريق لتاريخ امتداد هو ارى ان تاريخ بلدى 1
 2 2.76 2.46 16 32 62 124 22 44 حين اجد من يسىء الى بلدى اآلخرين مع اتشدد 2
 3 2.76 2.42 16.5 33 27.5 55 56 122 احث من اتحدث معهم فى غرف الدردشة على زيارة مصر واثارها 3
 4 2.78 2.38 18 38 23.5 47 57.5 115 اساوى بين مصلحتى ومصلحة وطنى 4
 3 2.76 2.42 16.5 33 27.5 55 56 122 فضل االنفتاح الذى اليتعارض مع خصوصية مجتمعىا 5
 5 2.76 2.33 18 36 31 62 51 122 ارى انه البد من االعتزاز بالماضى 6
 1 2.72 2.5 63 126 24 48 13.22 26 ارى دائما ارتباط بين االيمان وحب الوطن 7
 6 2.82 2.28 21.5 43 28 56 52.5 121 حاضراميل دائما الى الماضى اكثر من ال 8
 5 2.76 2.33 18 36 31 62 51 122 اشعر بالوالء الدائم لوطنى مهما عجز عن اشباع احتياجاتى 8
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 امتدداد هدو ارى ان تداريخ بلددى   أن كدال مدن العبدارات يتضدح( 8( رقدم الجددول نتدائج باسدتقراء
  بمتوسدط األولدى المرتبدة احتلدت ان وحدب الدوطن ارى دائمدا ارتبداط بدين االيمدو  عريدق  لتداريخ
المجتمدع االفتراضدى اثدر بدرجدة كبيدرة  أن علدى يددل ممدا 2.72بدرجدة انحدراف معيدارى  ،2.52
 وكذلك اعتزاز الشباب بتاريخ البلد االرتباط بين االيمان وحب الوطن على
 ىء الى بلدىحين اجد من يس اآلخرين مع اتشدد " عبارة الثانية لمرتبة ا في وجاءت-

المجتمدع االفتراضدى علدى  أثدر كيدف يتضدح وهندا2.76ودرجدة انحدراف معيدارى  2.46  بمتوسدط
  بوسائله المختلفة متأثرين  من يسىء الى بلده حماس الشباب فى التشدد مع

  احدث مدن اتحددث معهدم فدى غدرف الدردشدة علدى زيدارة مصدر واثارهدا" كال من عبارة احتلت و- 
 بمتوسدط الثالثدة المرتبدة فديتداح الدذى اليتعدارض مدع خصوصدية مجتمعدى  افضدل االنفوعبدارة  
 إلدى الشدباب دعدى  المجتمع االفتراضى أن على يدل مما ،2.76ودرجة انحراف معيارى  2.42
 االنفتاح الذى اليتعارض مدع خصوصدية المجتمدع اإلنسان، جوهر إلى تنظر ال التي المادية القيم
 والربح الكسب إلى تنظر بل
 ، تمدعلمجا فدي حدولهم بمدا المبداالة، وعددم السدلبية روح الشدباب بدين تنتشدر لدذلك ونتيجدة ادي،المد

 واثارها وانعدم حديثهم فى غرف الدردشة على زيارة مصر
ودرجدة 2.38بمتوسدط الرابعدة المرتبدة فدي اسداوى بدين مصدلحتى ومصدلحة وطندى " عبـارة جاءت-

 مصلحته الشخصية على مصلحة بلده. على تفضيل الشباب يدل مما 2.78انحراف معيارى 
اشعر بالوالء الدائم لدوطنى مهمدا ارى انه البد من االعتزاز بالماضى  و " كال من عبارة احتلت و-

ودرجدة انحدراف معيددارى  2.33 بمتوسدط الخامسدة  المرتبدة فدي   عجدز عدن اشدباع احتياجداتى
 ، االعتدزاز بالماضدى ضدعف إلدى الشدباب دعدى  االفتراضديالمجتمدع  أن علدى يددل ممدا ،2.76

وهدددذا ادى الدددى عددددم الشدددعور بالوطنيدددة تجددداه  االنفتددداح الدددذى اليتعدددارض مدددع خصوصدددية المجتمدددع
 المجتمع.

 السادسدددة المرتبدددة فددديدائمدددا الدددى الماضدددى اكثدددر مدددن الحاضدددر  أميدددل  عبـــارة جـــاءت-
 الميدل دائمدا الدىعلدى عددم تفضديل الشدباب  يددل ممدا 2.82ودرجة انحراف معيارى 2.28بمتوسط

 الماضى اكثر من الحاضر.
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 :الثالث السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج-

 ؟للشباب الجامعىالقيم الدينية المجتمع االفتراضي على  استخدام اثرما ( 0
اسدتخدام  أثـر إلـى المبحـوثين نظـرة تكشـف التـي العبـارات مـن عةز مو  والتكرارات المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات احتسبت السؤال، هذا عن لإلجابة

 الجدول في موضح هو كماللشباب  القيم الدينيةالمجتمع االفتراضي على 
 (01جدول رقم)

متوسط  غير موافق الى حد ما موافق العبارة م
 حسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 1 2.72 2.47 13 26 27.5 55 58.5 118  الدينية واتجاهاتي ارائي عن رللتعبي مناسبة فرصة المواقع هذهب وجدت 1
 2 2.74 2.46 15 32 24 48 61 122 ارى ان االنسان البد ان يدين بالديانات السماوية 2
 3 2.71 2.45 13 26 28.5 57 58.5 117 اهتم بإحياء االحتفاالت الدينية 3
 2 2.74 2.46 15 32 24 48 61 122 فة للدينابتعد عن المواقف التى تستعرض صورا مخال 4
 1 2.72 2.47 13 26 27.5 55 58.5 118 اصبحت اداوم على اداء العبادات فى وقتها 5
 4 2.85 2.13 32 32 27 54 43 86 اميل الى مطالعة اآلراء التى تكون اكثر بعدا عن ديننا 6
 2 2.74 2.46 15 32 24 48 61 122 يةاإلباحارى ضرورة فى نشر ثقافة العفة لمجابهة المواقع  7
 5 2.76 2.28 24.5 48 42 84 33.5 67 اهتم بالثقافة االسالمية من خالل المواقع الدينية 8
 4 2.85 2.13 32 32 27 54 43 86 اندماجي داخل غرف الدردشة يشغلنى عن اداء الفرائض الدينية 8

 6 2.42 1.26 15 15 13.5 27 21.5 43 راتاصبحت اصل الرحم من خالل االنترنت وليست الزيا 12
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 الحسدابي وفقا للمتوسط أهميتها حسب العبارات نورد أن يمكن (12) رقم الجدول بيانات باستقراء
و عبدارة  اصدبحت اداوم علدى اداء العبدادات فدى وقتهدامدن العبدارات التاليدة   كال جاءت : يلي كما

 اسدتطيع ال التدي الدينيدة واتجاهداتي ارائدي عدن للتعبيدر مناسدبة فرصدة المواقدع هدذه فدي  وجددت
  2.72بدرجة انحراف معيارى  2.47بمتوسط  األولى في المرتبة صراحة عنها التعبير

 كل من العبارات التالية: جاءت كما-
ابتعددد عددن المواقددف التددى تسددتعرض وعبددارة    ارى ان االنسددان البددد ان يدددين بالددديانات السددماوية 

 فددي   ارى ضددرورة فددى نشددر ثقافددة العفددة لمجابهددة المواقددع االباحيددةوعبددارة   صددورا مخالفددة للدددين 
المجتمدع  أن علدى يددل ممدا 2.74ودرجة انحراف معيدارى  2.46حسابى   بمتوسط الثانية المرتبة

، وجعدل الشدباب ال الشدباب لددى نشدر ثقافدة العفدة لمجابهدة المواقدع االباحيدة اثدر علدى  االفتراضى
 مما اثر على الثقافة الدينية. اويةيدين بالديانات السم

 2.45 بمتوسدط حسدابى  اهدتم باحيداء االحتفداالت الدينيدة " عبدارة الثالثـة المرتبـة فـي وجـاءت-
باحيداء االحتفداالت الدينيدة ، ويدل ذلك على ضدعف اهتمدام الشدباب 2.71ودرجة انحراف معيارى 

   متاثرا بقفافة المجتمع االفتراضى
انددماجى   وعبدارة  ميل الى مطالعة االراء التى تكون اكثر بعدا عن ديننداا" عبارة حصلت بينما -

ودرجدة  2.13 بمتوسدط الرابعدة المرتبدة فدي داخل غرف الدردشة يشغلنى عن اداء الفرائض الدينية
للشدباب نتيجدة قضداء اطدول  اداء الفدرائض الدينيدةضدعف  علدى يددل ممدا ،2.85انحدراف معيدارى 

مطالعدة االراء التدى تكدون اكثدر بعددا عدن نترنت، مما ادى بالشباب الدى فترة ممكنة على مواقع اال
 الدين
ودرجدة انحدراف  2.8  بمتوسدط اهتم بالثقافة االسالمية من خالل المواقع الدينية " عبارة جاءت -

اهتمدام الشددباب بالثقافددة ضدعف مددن  المجتمددع االفتراضدى أن علددى يدددل ممددا ، 2.76معيدارى 
تؤثر  قد و التكنولوجيا، تبثها التي باألفكار واصبحوا يتأثرون ،مواقع الدينيةاالسالمية من خالل ال
 .فى القيم الدينية لديهم

  بمتوسددط اصددبحت اصددل الددرحم مددن خددالل االنترنددت وليسددت الزيددارات " عبــارة جــاءت - 
اهتمدام ضدعف مدن  المجتمدع االفتراضدى أن علدى يددل ممدا ، 2.42ودرجدة انحدراف معيدارى 1.6

واصدددددبحوا يتواصدددددلون عدددددن طريدددددق االنترندددددت والهواتدددددف المحمولدددددة. ،لة الدددددرحمالشدددددباب بصددددد
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 :الرابع السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج-

 ؟ للشباب الجامعى القيم االجتماعية المجتمع االفتراضي على العادات و  اثرما (8
المجتمـع  أثـر إلـى المبحـوثين نظـرة تكشـف التـي العبارات من عةز مو  والتكرارات المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات احتسبت السؤال، هذا عن لإلجابة

 الجدول في موضح هو كماللشباب  القيم االجتماعيةاالفتراضي على العادات و 
 (00جدول رقم)

متوسـط  غير موافق الى حد ما موافق العبارة م
 حسابى

االنحــراف 
 المعيارى

 الرتبة
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 1 2.63 2.67 8 18 15 32 76 152 البالد خارج اذا سافرت الوطني بالزى التزم 1
 2 2.66 2.61 12 22 18 38 71 142 أفضل تناول الوجبات السريعة اثناء الجلوس امام االنترنت 2
 2 2.66 2.61 12 22 18 38 71 142 أراعى خطوط الموضة الحديثة فى مظهرى االجتماعي 3
 3 2.64 2.58 8.5 17 24.5 48 67 134 إلى الثقافات األجنبية فى المأكل والملبس والمشرب أميل 4
 1 2.63 2.67 8 18 15 32 76 152 اهتم بالمواقع التى تحررنى من القيود االجتماعية 5
 1 2.63 2.67 8 18 15 32 76 152 أرى أن ثقافة العيب هى ثقافة رجعية ومتأخرة 6
 4 2.82 2.28 36.5 73 18.5 37 45 82 تى تتيح لى التعارف مع الجنس االخرأفضل المواقع ال 7
 5 2.84 1.88 41.5 83 28.5 57 32 62 أرى أن ثقافة اآلراء الغربية أكثر تحررا من ثقافات مجتمعى الشرقية 8
 6 2.81 1.74 48 88 28 56 23 46 الفترات الطويلة التى اقضيها على االنترنت قللت من اندماجي مع أسرتي 8

 3 2.64 2.58 8.5 17 24.5 48 67 134 أميل إلى المواقع التى تحث على العنصرية 12
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  الدبالد خدارج اذا سدافرت الدوطني بدالزى التدزم" كدل مدن عبدارة أن الجددول هدذا نتدائج مدن يتضدح
العيدب هدى  ارى ان ثقافدةاهتم بالمواقع التى تحررنى من القيود االجتماعية  وكذلك عبدارة  وعبارة  

ودرجدة انحدراف معيدارى  2.67حسدابة   بمتوسدط األولدى المرتبدة فدي جداءت  ثقافة رجعية ومتدأخرة
 األخدرى الثقافدات علدى التعدرف نحدو الشدباب وجده  االفتراضديالمجتمدع  أن علدى يددل ممدا2.63

 مداتالمعلو  نقدل فدي المتمثلدةواالهتمدام  بدالمواقع التدى تحدرره مدن القيدود االجتماعيدة والعدادات 
ثقافددة العيددب والتشددجيع علددى الجددرأة المتزايدددة اآلخددر، وكددذلك التحددرر مددن  ثقافددة علددى وانفتاحهددا

 وتجاوز الحدود االجتماعية.
، وعبدارة اراعدى خطدوط الموضدة الحديثدة فدى مظهدرى االجتمداعى" كـل مـن عبـارة احتلـت بينمـا-

، بدرجة 2.61  بمتوسط الثانية المرتبة افضل تناول الوجبات السريعة اثناء الجلوس امام االنترنت
االبتعداد عدن التقاليدد  سدبل يسدرت المجتمدع االفتراضدى أن علدى يددل ممدا2.66انحدراف معيدارى 

 وحرية واألفكار المعلومات تدفق سرعة إلى ذلك ويعود ،االجتماعية المتمثلة فى المأكل والملبس 
 انهيتلقو  التي ارباألفك والتأثير التأثر للشباب سهل مما االنترنت، شبكة نشرها

اميدل وكدذلك عبدارة   اميدل الدى الثقافدات االجنبيدة فدى المأكدل والملدبس والمشدرب " عبـارة وجاءت-
ودرجدة  2.85حسدابى   بمتوسدط الثالثدة المرتبدة فدي   الدى المواقدع التدى تحدث علدى العنصدرية

ة للشدباب مدن علدى الهويدة الفرديد االفتراضي، مما يدل على تاثير المجتمع 2.64انحراف معيارى 
الميدددل الددى الثقافدددات االجنبيدددة فدددى الميدددل الدددى المواقددع التدددى تحدددث علدددى العنصددرية، وكدددذلك خددالل 

 المأكل والملبس والمشرب
 المرتبدة فدي " افضدل المواقدع التدى تتديح لدى التعدارف مدع الجدنس االخدر " عبـارة حصـلت حـين-

 أن علدى يددل ممدا ثرتتدأ وقدد 2.82ودرجدة انحدراف معيدارى  2.82حسدابى   بمتوسدط الرابعدة
 المسدافات فدى التعدارف واالخدتالط بدين الشدباب والبندات  تقريدب فدي أسدهمت االفتراضيالمجتمع 

  األخرى باألجيال مقارنة تمعلمجا داخل العديد من المشكالت االجتماعية وجود في أسهم مما
 فدي " الشدرقية مجتمعديالغربيدة اكثدر تحدررا مدن ثقافدات  اآلراءارى ان ثقافدة  " عبـارة وجـاءت-

  2.84ودرجة انحراف معيارى  1.88حسابى  بمتوسط الخامسة المرتبة
ارى ان الفتددرات الطويلددة التددى اقضدديها علددى مواقددع االنترنددت قللددت مددن  " عبــارة جــاءت وأخيــراً 

المجتمدع  أن علدى ذلدك يددل 2.81بدرجدة انحدراف معيدارى  1.74 بمتوسدط سدرتىأمدع  انددماجي
لعالقدات االجتماعيدة بدين الشدباب واالسدر ، ممدا ادى الدى ضدعف الرقابدة على ا أثر قد االفتراضي
االفتراضددديالكبيدددر للمجتمدددع  االنفتددداح ظدددل وسدددهولة التعدددرض لضدددعف الهويدددة ةاالجتماعيددد
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 :الخامس السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 افية للشباب الجامعى؟دور الخدمة االجتماعية فى الحد من اثر المجتمع االفتراضى على الهوية الثقما (8
دور الخدمـة  إلـى المبحـوثين نظـرة تكشـف التـي العبـارات مـن عةز مو  والتكرارات المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات احتسبت السؤال، هذا عن لإلجابة

 الجدول في موضح هو كمااالجتماعية فى الحد من اثار المجتمع االفتراضى على الهوية الثقافية للشباب الجامعى للشباب 
 (07جدول رقم)

متوســـط  غير موافق الى حد ما موافق العبارة م
 حسابى

االنحــــراف 
 المعيارى

 الرتبة
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 1 2.42 2.88 2.5 5 7.5 15 82 182 .والتجديد االبتكار في لمساعدتهم للشباب دورية عمل ورش ذيتنف 1
 2 2.35 2.88 2.5 1 11.5 23 88 176 االفتراضي رات الضرورية للتعامل مع المجتمع الشباب المها إكساب 2
 3 2.42 2.86 2.5 5 8.5 18 88 176 ضرورة مناقشة القضايا واالتجاهات الفكرية للشباب 3
 4 2.42 2.85 1.5 3 12 24 86 173 الندوات التى تدعو للتمسك بالقيم والعادات االيجابية لدى الشباب إقامة 4
اهميدددة ان يكدددون  هنددداك خطددداب علمدددى مقصدددود يقددددم الرؤيدددة النقديدددة الموضدددوعية  5

 االفتراضيللمجتمع 
168 84.5 28 14.5 2 1.2 2.84 2.42 5 

 6 2.43 2.82 2 4 14 28 84 168 .الثقافية بالهوية يفللتعر  للشبابتثقيفية  دورات عقد 6
 7 2.48 2.82 4.5 8 8.5 18 86 172 تنمية قيمة العمل التطوعى لدى الشباب 7
 8 2.48 2.81 4 8 11 22 85 172 وضع مناهج تتالءم مع المتغيرات العالمية 8
 8 2.62 2.75 8.5 17 8 16 83.5 167 حقق حماية الشباب من البرامج الضارةتعمل لجان اعالمية بمراقبة هادفة  8

 12 2.57 2.68 5.5 11 22 42 74.5 148 تنمية الممارسة الديمقراطية عند الشباب 12
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 حـدة مـن التخفيـف فـي تسـهم الخدمـة االجتماعيـة يمكـن  أن السـابق الجـدول نتائج من يتضح
 :يلي كما مرتبة جاءت، حيث للشباب الثقافية الهوية في االفتراضيالمجتمع  تأثير
 إكساب على العمل" ثانيا   ،" والتجديد االبتكار في متهلمساعد للشباب دورية عمل ورش تنفيذ" أوال  

 القضدايا مناقشدة أهميدة" ثالثدا   ،" المجتمدع االفتراضدى مدع للتعامدل الضدرورية المهدارات الشدباب
 إلدى تددعو التدي النددوات إقامدة علدى التركيدز" رابعدا   ،" الشدباب عندد السدائدة الفكريدة واالتجاهدات

 خطداب هنداك يكدون نأ أهميدة" خامسدا   ،"الشدباب لدى الموجودة اإليجابية والعادات بالقيم التمسك
 تثقيفيدة دورات عقدد سادسدا   ،" العولمدة لظداهرة الموضدوعية النقديدة الرؤيدة يقددم مقصدود علمدي
 ثامندا   ،" الشدباب عندد التطدوعي العمدل قيمدة تنميدة " سدابعا   ،" الثقافيدة بالهويدة للتعريدف للشدباب

 بمراقبة إعالمية لجان قيام " عا  تاس ،" العالمية المتغيرات مع تتواكب والتعليم للتربية مناهج إيجاد"
 تنميدة " عاشدرا   ،" الضدارة البدرامج مدن الشدباب حمايدة يحقدق بمدا هادفدة مراقبدة اإلعدالم أجهدزة

 مدوافقتهم جداءت الشدباب الجدامعى  أن سدبق ممدا ونالحدظ ،" الشدباب عندد الديمقراطيدة الممارسدة
 بوصدفها ن المجتمدع االفتراضدىأ يددركون منهدأل اسدتثناء دون السدابقة المقترحدات لجميدع مؤيددة
 والتعامدل التفاعدل يمكن حتى ، معين دور بذللمجتمع ا مؤسسات جميع من تحتاج كونية ظاهرة
 .جيد بشكل معها
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فى الحد من اثر المجتمع حول دور الخدمة االجتماعية  )مستقبلية(رؤية استشراقية
 االفتراضى على الهوية الثقافية للشباب الجامعى

 

بــــاثر المجتمــــع م استخالصددده مدددن نتددددائج فدددإن صدددياغة رؤيددددة استشدددراقية تتعلدددق فدددى ضدددوء مدددا تدددد
ـــة للشـــباب الجـــامعى ـــة الثقافي ـــى الهوي مجموعدددة مدددن  الفدددروض  تدددتم مدددن خدددالل االفتراضـــى عل

 المقترح التصور فلسفة أبعاد وتتحدد اهتعنها الخدمه االجتماعية لمواجه تحدثت والمقترحات التى
 تحقيدق ضدوء فدي المجتمـع االفتراضـى تحدديات مواجهدة فدي الشدباب هويدة علدى المحافظدة فدي

 التي والقيم المعتقدات وفق الفرد ثقافة تشكيل خالل من الثقافية الهوية على المحافظة بين التوازن
 التحدديث ممارسدة وبدين المعاصدرة، المجتمـع االفتراضـى وتحدديات الثقدافي االختراق ضد تحصنه
والتـى االصدالة والمعاصدرة   فكدرة تكدريس خدالل مدن لدكوذ والتكنولوجيدات، العلدم عصدر ودخدول

 تتمثل فيما يلي:
  :التراث الثقافى لدى الشباب والحفاظ عليه تعزيز( 0
 إلى يستند الذي العلم مع تعارضها عدم على والتأكيد واألخالقية، والروحية الدينية القيم تنمية -أ

 حياتيدة ضدرورة وتقنياتده العلدم ثدورة أن رىتد القديم الدينيدة بدأن الدنشء وتعريدف والتجريدب، العقدل
 .التدين أساس العقل وأن الدينية الضرورات بمنزلة

 :طريق عن وذلك الطالب وجدان في الوطني الشعور ترسيخ -ب
  .العلمية ومفاهيمه مناهجه وتوحيد الوطني التاريخ دراسة على التأكيد -
كساب التراثية والجمالية الفنية األساليب إحياء -  .وتطويرها تذوقها على القدرة لطالبا وا 
 مشداعر وترسديخ وتنميدة  والجمداعي الفدردي لإلبدداع مظهدرا باعتبداره للتدراث جديددة قدراءة تقدديم -

 .الطالب لدى والقومي العربي التراث لهذا والتقدير االعتزاز
  .وتعلمها تعليمها وتيسير عليها والمحافظة العربية باللغة االهتمام -
 .والتقاليد والعادات والتاريخ والدين باللغة المتمثلة العربية أمتنا خصوصيات ىعل الحفاظ -
  .الحسنة والقدوة السليمة القيم ونماذج واإلرشاد التوجيه برامج توفير -
 المهدارات امدتالك إلدى والسدعي أوجههدا بكدل الحضدارة أدوات بدامتالك الدذاتي الشدعور تنميدة -ج

 .والثقافات وجياالتكنول من فيها بما الحضارية
 .والوطن واألرض بالتاريخ الهوية ربط -د
 .الشباب لدى تعصب دون والوسطية والعدل للمستقبل والتطلع والمرونة التسامح روح تنمية -هد
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 مـن وذلـك العصـر ثقافـة لمواكـب العربيـة الثقافيـة للهويـة والحضـاري الثقـافي البنـاء تجديد( 7
 :خالل

 مهدارات وتنميدةى المعرفد والتددفق المعلومدات عصدر فدي بقدوة الددخول علدى الطدالب تشدجيع -
 .المختلفة مصادرها من واستيعابها المعرفة عن البحث

 التعليم وفنيات أساليب في الحديثة التربوية االتجاهات واعتماد شامال   إصالحا   التعليم إصالح -
  .الشباب لدى اإلبداع على والقدرة العلمية الروح تنمية -
  .الناقد والتفكير العقالنية ودعم األساسية التفكير مهارات تنمية -
 محتدوى فدي والتعدديدة الثقدافي والتندوع التعداونى، الجمداعى والعمدل الشدورى قيمدة علدى التأكيدد -

 .والتعلم التعليم وأنشطة وأساليب المناهج
  .والمستمر الذاتي التعلم على الشباب قدرة تنمية -
 المسدتقبلية وبدالنظرة العمدل، بقيمة واالهتمام االستهالك، ثقافة عن    بديال اإلنجاز ثقافة غرس -
 .والتخطيط التفكير فى
  .العصر مع التكيف ومهارات النفسية واالتجاهات المواقف بتكوين االهتمام -
فى ظدل عقليده متفتحدة ومتندورة تراعدى  اآلخر مع والحوار الثقافي التواصل على الشباب تشجيع -

 . متطلبات العصر
 .العالمية أو الدولية التربية برامج من واالستفادة العالمية المواطنة وقيم مفهوم على التأكيد -

 لتربدوي، الواقدع أرض علدى تربويدة وممارسدات مضدامين إلدى واألهداف الغايات هذه تتحول ولكي
 األساسدي الهيكدل خدالل مدن تتجسدد التدي والوسدائل اآلليدات مدن مجموعدة اعتمداد إلدى نحتداج

 .وأنشطة وطريقة وأسلوبا   منهجا   التربوية لمنظومةل
 وتحصـين الشـباب هوية تعزيز خالل من المجتمع االفتراضيرثار  مواجهة ووسائل رليات ( 0

 ) بالتطبيق على مهنة الخدمة االجتماعية (قيمهم
 :بالخدمة االجتماعية التعلم وأساليب التعليمية البيئة تطوير : والً أ

 صدالحة بيئدة يدوفر جديدد تعليمدي منداخ تهيئدة إلدى عليميدة بالخدمدة االجتماعيدةالت العمليدة تحتداج
 :خالل من وذلك أهدافها، لتحقيق

  .التعلم وحرية التعليم جماعية نحو االتجاه -أ
 الهويدة أن إلدى تشدير والشدعوب، لألمدم الحضداري التطدور ومؤشدرات التداريخ تجدارب كاندت لمدا

 الثقافدة مقومدات مدن كثيدرا   وأن الديمقراطيدة، القديم ممارسدة علدى اوفعاليتهد قوتها في تعتمد الثقافية
 والعمدل الشدورى ثقافدة بترسديخ إال العولمدة ظدل فدي والبقداء لالسدتقرار صدالحة تكدون لدن العربيدة

 إلى يحتاج األمر فإن الحرية، خالل من واإلبداع العمل على وتحفيزها العقول واستنفار التعاونى،
 الواسدع بمعنداه التعليمدي العمدل صدلب فدي تددخل عمليدات وكلهدا تددريب،و  وتعدود وتربيدة تنشدئة
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 والمعدارف األفكدار حيدث مدن الجدامعي للطالدب المعرفدي البنداء تشدمل أساسدية دعدائم علدى وتعتمدد
 من ذلك يعنيه بما المسئولة، المواطنة إلى التحول من تمكنه التي األساسية والمفاهيم والمعلومات

 فدي الديمقراطيدة الممارسات ويقيم ويقارن يفهم أن من الطالب تمكن التي المهارات الطالب تعليم
 وفحدص الرشديد، القدرار اتخداذ علدى مهداراتهم تطدوير كدذلك وتشدمل بدل فحسدب هدذا لديس بيئتده،

 وتطبيدق بددائل، مدن الفدرد يختداره عمدا والددفاع اختيدار لكدل المتوقعدة والنتدائج والبددائل االختيدارات
 .اليومية حياته في عمليا   ذلك

 

  :لطالب الخدمة االجتماعية المتقدمة التكنولوجية والمهارات المعرفة اكتساب فرص توفير -ب
 بدين العميقدة الفجدوة لتقلديص والمعلوماتيدة المعرفة على دور الخدمة االجتماعية تأكيد أهمية تأتي
 على المهيمنة مركزال دول تمارسه الذي المعلومات تدفق احتكار وكسر والمتقدمة، النامية الدول
 تعدد أن والمعلوماتيدة المعرفدة مجتمدع يتطلدب حيدث المختلفدة، وتقنياتهدا واالتصدال اإلعالم وسائل
 التلقدي يتجداوزون والتغييدر، بدالتحول المبدادأة وعلدى بدل مواكبدة علدى قدادرين اأفدراد   العربيدة التربيدة
ويمكدن تنشدئة الشدباب  هدذا يوموضدوع ومبدع ناقد بشكل األفكار وتركيب مزج مرحلة إلى السلبي

عدادهم  :خالل من والمعلوماتية والمعرفة العلم لعصر وا 
 ويسدعون المعرفة عن يسألون إيجابيين، يكونوا أن على التنشئة مراحل أول من الطالب تعويد -
 .واالختبار والنقد للفحص معارفهم كل ويخضعون الحقيقة، اكتشاف إلى
 ألن ، همعقول على الحجر وعدم المختلفة مصادرها من وعةالمتن بالمعارف الشاب عقل تغذية -

 مدن اإلنسدان تمكدن التدي األساسدية الطاقدة يمثدل والحكمدة القدوة دعدامتي علدى القدائم الحدر العقدل
 .واإلبداع النقد عمليات ممارسة

 مجدال فدي التقنية التطورات من واالستفادة التكنولوجية، الوسائط استخدام على الشباب تشجيع -
 اسدتيعاب إلدى واسدتهالكها التكنولوجيدات تشدغيل علدى التددريب مرحلدة مدن واالنتقدال معلومدات،ال

 أشدكال إبدداع فدي والتميدز التندافس إلدى المألوفدة المعرفدة وتجداوز ، إنتاجهدا فدي واإلسدهام منطقهدا
دخال المتقدمة العقلية المهارات تنمية خالل من وذلك منها جديدة  فدي البدرامج مدن جديددة أندواع وا 

 .والمعلومات الحاسبات وتقنيات التربية الوطنية في وخاصة مناهجها
 الخدمة االجتماعية مثل: في الحديثة االتجاهات تطبيقج( 
للخدمدة  تعليمندا فدي التلقدين ثقافدة كرسدت حيدث التلقدين، عدنال  بددي والمشداركة بدالحوار التعلديم -

 االهتمدام يتطلب الثقافة هذه وتغيير ،سلوبا  وأ هجا  من العلمي التفكير جماح كبح آليات االجتماعية
 مدندال  فبد الحدوار وهندسدة اإلقنداع علدى القددرة وتنميدة الثقدافي والتفداوض التواصدل مهدارات بتنمية
 ينمدي وكيدف ويتصدور، ويتأمدل يفكدر كيدف تعليمده إلدى التربيدة تتحدول يفكدر، فيمدا الطالدب تعلديم
 .فيه والمشاركة التغير مع التكيف على قدرته
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عداد وابتكار خلق فالتقدم التكنولوجي، للتقدم الخالق االبتكار نحو التوجه -  مجدرد وليس ذاتي وا 
 في والتطوير اإلبداع نحو فالتوجه،  السلبى المستخدم موقف منها نقف جاهزة لمصنوعات استيراد

 ،شدباب لل الثقدافي للتجديدد الالزمدة الضدروريات أولدى مدن يعدد تعلديم ومنداهج الخدمدة االجتماعيدة
 الجديدد، الدتعلم شدروط مدن وشدرطا   بتحقيقده، االهتمدام الدراسدية والمدواد المنداهج لكدل ينبغدي وهدد فا
 مدن الدتمكن فدى كدل كليدات ومعاهدد الخدمدة االجتماعيدة التعليميدة بالعمليدة القدائمين علدى ينبغدي
كسدابها مهاراته  وحثهدا الذهنيدة سدتثارةالوا المشدكالت حدل علدى القددرة أهمهدا مدن والتدي ،للشدباب وا 
 .التفكير على
 المناهج تتجه أن فيجب للمعرفة، السلبي التلقي عن بديال   الناقد والتفكير العقالنية على التأكيد -

شدكالياتها الراهندة، العربيدة الثقافدة علدى التركيدز إلدى فدى الخدمدة االجتماعيدة الحديثدة  المختلفدة وا 
 المشدهد فدي اإليجابيدة للمشداركة روريضد كشدرط منهدا عقلدي موقدف واتخداذ ونقددها وتحليلهدا

 عبدر إال يدتم ال الغدرب لثقافدة الحضداري واالسدتالب االنبهدار مدن فدالتحرر المعاصدر، الحضداري
 .الثقافة تلك مع فاحص ناقد عقلي حوار في والدخول النقدية، العقالنية الممارسة

 مدن مجموعدة مدن الدتمكن جدردم إلى اختزالها يمكن ال النقدية التربية أن إلى هنا اإلشارة تجدر -
 أنهدا علدى إليهدا النظدر ينبغدي ولكدن العقلدي، والتحقدق والفحدص التحليدل مثدل األساسدية، المهارات
 والعلدم الددين بدين التعدارض وعددم التدوازن قديم وتؤصدل الخرافدة، مدن الفكدر تحدرر ثقافيدة ممارسدة
 .جودته بلغت همام سائد لفكر واالنقياد التسليم من ال  بد االختالف وتدعم والعقل،

 فدي التعليميدة الدنظم تتعرض إذ ،بعد عن والتعلم ، المفتوح التعلم الذاتي، التعليم صيغة اعتماد -
 المعرفدة، في السريع التغير ذلك من واألهم والكيف، الكم حيث من جديدة لمتطلبات العولمة ظل

 من يكون لن نفسه الوقت فيو  اليوم، عليه هو مما أكبر التعليم على الطلب يكن لم للكم بالنسبة
 المجداالت شدتى فدي التعلديم علدى المتزايدد بالطلدب يفدي بمدا المعلمدين عددد زيدادة الممكدن

 حلول عن البحث هو الوحيد فاالختيار  كبيرة مشكلة التعليم تكلفة أن بجانب هذا والتخصصات،
 ،تمداعييناالخصدائيين االج كاهدل علدى الواقدع االجتمداعي العمدل عدبء تخفدض فنيدات تتضدمن
 الوسدائل :الفنيدات هدذه ومدن االعتبدار، فدي توضدع أن يمكدن وتجريبهدا اختبارهدا تدم فنيدات وهنداك

 التلفزيدون اآللدي، الحاسدب بمسداعدة الدتعلم المتفاعلدة، المتعدددة الوسدائط والبصدرية، السدمعية
 هدذه ضبعد نأ مراعداة مدع اإلنترندت، طريدق عدن الدتعلم الخاصدة، التلفزيونيدة الشدبكات التعليمدي،
 والمستحدث التقليدى النظامان يسير أن األفضل أن غير اآلخر بعضها من مالءمة أكثر الفنيات
 اسدتجابة المدوارد، وتنويدع العقالنيدة، نحدو التعليميدة الدنظم فدي العدام يدريالتغ مدع جندب إلدى جنبدا  

 .التعليم على الطلب في العديدة للتغيرات
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 :األخالقية القيم تنميةد( 
 وضدغوط الماضدي سدلطان بدين أمرهدا مدن حيدرة فدي المعاصدرة الخدمدة االجتماعيدة كاندت إذا

 العربدياالجتمداعي  الفكدر تداريخ فدإن الماديدة، القديم وشديوع الروحيدة القديم انحسدار بدين الحاضدر،
 يصبح اإلطار هذا وفي،  العربية الثقافية للهوية أساسي كمكون وأهميتها القيم محورية على يشهد
 بالعدالدة واأليمدان التعاونيدة، والدروح والمسؤولية التسامح( مثل فيها المرغوب القيم اكتساب تيسير

قرار والتعاطف، والمحبة والمساواة،  أن على تربوية، مسئولية (وغيرها السلمي والتعايش التعددية وا 
 .تهاومحاكا المؤثرة التاريخية والنماذج الصالحة، القدوة على وتمثلها القيم إكساب عملية ترتكز
 :بالخدمة االجتماعية الدراسية والمقررات المناهج تطوير هـ(
 وكيفيدة عليهدا المعلومدات تكنولوجيدا أثدر ودراسدة الدراسدية المنداهج تطدوير عمليدة أصدبحت لقدد

 والمعتقددات القديم وترسديخ وأفكداره الفدرد خبدرات وتجديدد الثقافيدة، التنميدة أغدراض لخدمدة تطويعهدا
 العربيدة للتربيدة ويمكدن،  وضدرورية ملحدة مسدألة التعاون، روح وفقدان عزالاالن عن بعيدا   العربية

 وتعميدق تحديدد خدالل مدن العولمدة تدداعيات لمواجهدة الدراسدية والمقدررات المنداهج توظدف أن
 ينمدي وبمدا جهدة، مدن العالميدة مسدتوى إلدى بهدا تصدل بحيدث وتعلمهدا تعليمهدا ووسدائل مضمونها

 سدلوكا  و  والتزامدا   معندى الحضدارية اإلنسدانية القديم مدع التفاعدل لدىع والقددرة الثقافيدة الخصوصدية
 .أخرى جهة من وأخالقا  
  :المواطنةتنمية  جلأ من الوطنية التربية مقرراتوضع ب االهتمامو( 
 من المجتمعات االفتراضية عصر في المجتمعات تعانيه ما العالمية التحديات وأهم أبرز من لعل

 فيهمدا تسدبب لتدي الدذاكرة وفقددانبدين الشدباب الجدامعى  الهوية بضياع ديهد مما وتشرذم، هالمية
 فدإن ذلدك وعلدى،  المعيشة فى الغربى باالسلوب البشر حياة وصبغ التلفاز وثقافة السوق اقتصاد
 واألصدل باالنتمداء الشدعور إلدى اإلنسدان حاجة تشبع التراكمي وتراثها األسالف ذاكرة إلى الرجوع

 فدي تسداهم وحضدارية ثقافيدة معطيدات مدن تتضمنه بما التاريخ، دراسة حققهت ما وهذا الحضاري،
 مدع يتفداعلون وكيدف هدويتهم فهدم مدن األفراد وتمكين االجتماعي، الحس وتعميق المواطنة تعزيز

 فمعرفة ،مزدوجا  ا  دور  التاريخ تعلم يلعب هنا ومن،  عالمية إنسانية هوية لتشكيل البعض بعضهم
 فهدم فدي كدذلك وتسداهم الذاتيدة، بثقافتده الشباب الجدامعى وعي تعميق إلى ديتؤ  األخرى الثقافات
 مدن والجماعدات األفدراد يمكدن ممدا األخدرى، للمجتمعدات والثقافيدة واالقتصدادية السياسدية البيئدة
 .والعنف للصراع الداعمة واإلقليمية التجزيئية من ال  دب العميق، اإلنساني الترابط تحقيق

 :العالمية بيةالتر  مفهوم تبني (8
 التربيدة أو الشدامل بدالتعليم يسدمى مدا تطبيدق إلدى الددعوة األخيدرة السدنوات فدي اليونسدكو تبندت

 صدراع ومدن العالميدة، إلدى المحليدة مدن بدالتعليم االنتقدال إلدى تهددف تربويدة كاسدتراتيجية العالمية،
 االجتماعى لتطويروا اإلصالح من النمط هذا ويحقق .الحضاري والحوار التالقي إلى الحضارات
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 قضدايا طدرح خدالل مدن وذلدك ،عالميدا   منظدورا   نفسدهافى الخدمة االجتماعية  المناهج تتضمن نأ
 العالمي النظام( :مثل بها، المرتبطة المفاهيم وتحليل مضمونها، وتفسير الجديدة، العولمية الثقافة
 الهويدة – التعدديدة – ليالددو  التعداون – اإلنسدان حقدوق – الحداثدة – الحضدارات حوار – الجديد
 الكونية القرية – والطائفية العرقية – العالمي السالم – الثقافي الحوار – الثقافي الغزو – الثقافية
 معقدوال اقددر   الطدالب تعلديم أن تدرى عالمية نظر وجهة األخيرة، السنوات في تبلورت فقد ،)وغيرها

 لتقبدل وتهيئتهدا قددراتهم تحسدين فدي اكثيدر   ديسداع معهدا التعامدل وكيفية األخرى األمم ثقافات من   
كليددات ومعاهددد الخدمددة  فددي العالميددة التربيددة تحقيددق ويمكددن،  المعاصددرة العالميددة المتغيددرات
 األخدرى الددول عدن أصديلة وخبدرات وتجدارب بمعلومدات الطدالب تزويدد خدالل مدن االجتماعيدة

 البالد عن انطباعاتهم لتقديم والسائحين األجانب بالزائرين ذلك في واالستعانة المتنوعة، بثقافاتها
 مدن األجنبيدة الجاليدات طدالب مدن االسدتفادة جاندب إلدى هدذا .فيهدا السدائدة والثقافدة زاروهدا، التدي
 . الزيارات تبادل خالل
 :اإلعالم ووسائل لألسرة االجتماعي الدور تفعيل( 5

 تدداعيات مواجهدة فدي بده القيدام الخدمدة االجتماعيدة مؤسسدات مدن المتوقدع المحدوري الددور رغدم
 عدن بعيددة تظدل أن يمكنهدا ال األخدرى والثقافية االجتماعية المؤسسات لكن ،المجتمع االفتراضي

 األساسدية القدوة تبقدى كثيدرة، عوامدل بفعدل تغيدرات مدن بهدا حدل مدا رغدم فاألسدرة،  األحداث مسرح
 فيمدا أهميتهدا تتجلدى حيث النشء، على السالبة المجتمع االفتراضي تداعيات مقاومة يمكنها التي
 التي المؤسسات أول باعتبارها العربية، الثقافية للهوية الحضاري البعد تأكيد في دور من به تقوم

 تتبلدور والتدي السدلوك، وأنمداط واللغدة األساسدية، والعادات القيم مجموعة خاللها من الفرد يكتسب
 األهواء فيه تتداخل وعاء ولكونها فرد،لل والقومية الشخصية للهوية األساسية القسمات ضوئها في

 .والجماعية الفردية المصلحة بين متناغم إطار في تلبيتها وسائل داخله في وتتشكل والرغبات
 روح مدع متمشدية تعدد لدم التدي والتقاليدد القديم مدن العديدد مراجعدة لألسدرة يمكدن اإلطدار هدذا وفدي

 التغيدر، لمتطلبدات لالسدتجابة أبنائهدا ةوتعبئد ، الدينيدة بالتعداليم مرتبطدة غيدر وتكدون العصدر
بدراز المختلفدة، والثقافيدة التاريخيدة ومقوماتده ألمدتهم الحضاري وبالتراث بالنفس بالثقة واالعتزاز  وا 

 وااللتدزام االنضدباط مثل والمنتج الخصب الحضاري التفاعل على لقدرتهم الداعمة األساسية القيم
 .والوالء والتسامح لتميزوا والنجاح واالنتماء والوالء والتعاون
 المجتمدع خدمدة فدى وظائفهدا خدالل مدن االسدرة دور دعدم فدى اإلسدهام المختلفدة للجامعدات ويمكن
 التدي المنوعدة العلميدة البحدوث وعمدل وتدوعيتهم واألسدر للطدالب تدريبيدة دورات عمدل خدالل مدن

 بين التنسيق يمكن ،كما وظائفها دعم في يفيد بما والقيم والهوية المجتمع االفتراضى قضايا تعالج
 والهويدة القديم يددعم بمدا الطدالب توعيدة فدي اإلعدالم ووسدائل معاهدد وكليدات الخدمدة االجتماعيدة

 .العولمة متغيرات الستيعاب ويعدهم للشباب
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 إعدالم بهدا يتمتدع التدي الهائلدة اإلمكاندات إلدى التنويده فديمكن واالتصدال اإلعدالم وسدائل عدن أمدا
 األفدراد طاقدات وشدحذ المنشدود بدالتغيير بالتبشدير إمدا مدزدوج دور مدن عبدهيل أن يمكدن ومدا اليدوم،
 االجتماعيدة مؤسسداتال مدع االجتمداعى اإلعدالم وظدائف تتسداند وبدذلك فيده، والمشداركة لقبولده

 السدريع والكسدب للثدراء الدافعدة السدلبية والقديم الهيمندة وأنمداط االسدتهالك ثقافدة تشييع أو األخرى،
 والعلمداء المفكدرين مسدئولية تكمدن وهندا قدانوني، أو خلقدي أو ديندي وازع وند األخدر، ومحاكداة
 وأن ومعطياتهدا الحداثدة قديم مدن االسدتفادة نحو العربي اإلعالم توجيه كيفية تدارس في والباحثين

 فدي واالنسدجام التنداغم يتحقدق وبدذلك ونشدرها، العربيدة للثقافدة تسدييد أداة الوقدت نفدس فدي يكدون
  االجتماعية تمؤسساال وظائف

 الثقافيدة السداحة تشدهده الدذي اإلعالمدي الدزخم مدن االسدتفادة للخدمدة االجتماعيدة ويمكدن هدذا
 عن والتعليم المفتوح التعليم برامج نشر في يوم بعد يوما   المتعاظمة طاقاته وتوظيف واالجتماعية،

 أمام المواطنين من فةالمختل القطاعات إلى التعليم مظلة مد في المعلومات شبكات واستغالل بعد
 .الرسمية التمدرس سنوات في الفرص تلك فاتتهم من

 :باآلتي القيام والثقافة اإلعالم ألجهزة ويمكن
 بأوجده المختلفدة المجتمدع فئدات وتثقيدف وايجابياتهدا المجتمدع االفتراضدي بسدلبيات التوعيدة -

 .اخطارها ىخوتو  منها االستفادة
 ونشدر االسدالمية القديم دعدم فدى الحديثدة والدعائيدة عالميدةاال واالسداليب التقنيدات اسدتخدام -

 .لدى الشباب الجامعى العربية والثقافة الوطنية بالهوية الفخر عناصر
حياء الثقافية واالحتفاالت الوطنية المناسبات دعم -  .األصيل العربي التراث وا 
 .واإلسالمية العربية الثقافة نشر وفي اإلعالم وسائل في العربية اللغة بدعم االهتمام -

 الحددود فيده تتخطدى عدالمي طدابع ذات الرسدالة تصدبح بحيث الخدمة االجتماعية عصرنة ويجب
 بنداء فدي بده نسدهم أن يمكدن ومدا العريدق وماضدينا أصدالتنا عدن للعدالم لتعبدر واإلقليميدة القوميدة
 هذا والشعوب، ماناألز  لكل صالح حضاري كنموذج ثقافتنا وهويتنا حقيقة وبيان العالمية الحضارة
 المسدئولية مسدتوى علدى الدداخلي شدقه فدي االجتمداعى العمدل يكدون أن ضدرورة علدى باإلضدافة
 الفكدري الفدراغ مدلء فدي ومدؤثرا الدوطني، للدوالء ومددعما العصرية للثقافة مجسدا الصادقة الوطنية
 .مستوياتهم وتباين أعمارهم اختالف على المجتمع ألفراد والثقافي
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